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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada novel LBK karya Nunuk

Y. Kusmiana, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, novel LBK merupakan novel yang terdiri dari unsur-unsur tokoh dan

penokohan, alur atau plot, latar, konflik, sudut pandang, gaya bahasa, amanat dan

tema. Novel LBK berdasarkan urutan waktu merupakan alur maju. Novel ini

merupakan sebuah novel fantasi perjalanan tokoh-tokoh di dalamnya. Alur

berhubungan dengan latar, latar dalam novel LBK terdiri dari latar tempat dan latar

waktu.

Dari hasil analisis novel LBK, Asih yang masih berumur tujuh tahun menjadi

tokoh utama yang mengalami tekanan dari orang dewasa. Perlakuan yang tak

seharusnya didapat oleh anak yang masih kecil dan belum tahu apa-apa. Asih

merupakan anak yang penakut dan suka menyimpan masalah karena takut untuk

mengadu kepada siapa pun. Tak hanya tokoh utama yang ditonjolkan dalam novel ini,

melainkan juga tokoh-tokoh lain yang menjadi pemicu konflik. Selain itu, dijelaskan

keadaan lingkungan sosial tempat tinggal tokoh.

Kedua, dalam novel LBK di antara tiap-tiap unsurnya memiliki hubungan

antara satu dengan yang lain. Hubungan tia-tiap unsur tersebut saling berkaitan dan
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terikat serta sebagai penunjang dari keberadaan tia-tiap unsur, seperti halnya

hubungan antarunsur tokoh dan penokohan dengan latar, tokoh bisa diketahui dari

mana asalnya dan bagaimana perilakunya akan terlihat dari mana dia berasal dan

kaitan antarunsur lainnya.

4.2 Saran

Penulis menyarankan kepada pembaca agar penelitian terhadap novel ini bisa

dilakukan kembali. Hal ini disebabkan oleh, belum banyak yang melakukan

penelitian terhadap novel LBK ini, terlebih karena latar tempat yang digunakan adalah

Papua-Jayapura. Disarankan kepada pembaca, agar untuk selanjutnya dalam

melakukan penelitian, dapat menggunakan pendekatan ilmu sastra yang berbeda agar

dapat dikembangkan dan menambahkan wawasan. Kritik dan saran yang bersifat

membangun juga diharapkan penulis agar dapat memperbaiki penulisan atau

penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak

yang membutuhkan, terlebih dalam meneliti unsur-unsur dan hubungan antarunsur

yang terdapat dalam novel LBK karya Nunuk Y. Kusmiana.


