
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang sifat tokoh dalam novel, dapat ditarik

kesimpulan bahwa terdapat 20 sifat di dalam novel Orang Miskin Dilarang

Sekolah karya Wiwid Prasetyo, sifat yang positif maupun sifat yang negatif. Sifat

yang positif ada 15 sifat, yaitu pemalu, tekad kuat, mudah terharu, peduli, rela

berkorban, bijaksana, suka merenung, sopan santun, percaya diri, sabar, berpikir

besar, jujur, baik hati, ramah, dan penyayang. Adapun sifat yang negatif ada 5

sifat, yaitu pembohong, pemalas, kasar, sewenang-wenang, dan penghasut. Sifat

tokoh dalam novel ini cenderung bersifat positif. Sifat tersebut digambarkan

pengarang melalui masing-masing tokoh secara analitik dan dramatik. Sifat ini

muncul karena dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri tokoh itu

sendiri atau pun dari luar yang mempengaruhi tindak tanduk tokoh.

1. Sifat Positif

1.1 Tokoh Faisal

Sifat positif tokoh, yaitu pemalu, tekad kuat, mudah terharu, peduli,

rela berkorban, bijaksana, suka merenung, sopan santun, percaya diri,

pembohong, sabar, dan berpikir besar.

1.2 Tokoh Pambudi



Sifat positif tokoh, yaitu tekad kuat, bijaksana, sabar, suka merenung,

jujur, dan peduli.

1.3 Tokoh Marpepeng

Sifat positif tokoh, yaitu tekad kuat, sabar, jujur, peduli, dan pemalu.

1.4 Tokoh Wahyudi

Sifat positif tokoh, yaitu tekad kuat, sabar, jujur, dan peduli.

1.5 Tokoh Kania

Sifat positif tokoh, yaitu bijaksana, tekad kuat, peduli, dan baik hati.

1.6 Tokoh Bu Mutia

Sifat positif tokoh, yaitu ramah, penyayang, dan bijaksana.

2. Sifat Negatif

2.1 Tokoh Karisma

Sifat negatif tokoh, yaitu pemalas dan suka merenung.

2.2 Tokoh Rena

Sifat negatif tokoh, yaitu pemalas dan kasar.

2.3 Tokoh Yok Bek

Sifat negatif tokoh, yaitu sewenang-wenang dan kasar.

2.4 Tokoh Pak Cokro

Sifat negatif tokoh, yaitu penghasut dan pembohong.

3. Kelayakan Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo
Ditinjau dari Aspek Sifat Tokoh sebagai Bahan Ajar Bahasa dan Sastra
Indonesia di SMA



Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo ditinjau dari sifat-

sifat tokoh relevan dijadikan alternatif sebagai bahan ajar bahasa dan sastra

Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA) karena sesuai dengan kriteria

pemilihan bahan pembelajaran sastra, yaitu memberikan pelajaran moral,

memberi kenikmatan atau hiburan, dan memberi ketepatan dalam wujud

pengungkapan.

B. Saran

Guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya menggunakan novel

Orang Miskin Dilarang Sekolah Karya Wiwid Prasetyo sebagai salah satu

alternatif bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas

(SMA). Hal ini berdasarkan pertimbangan dan kriteria-kriteria pembelajaran

sastra yang mencakup tiga unsur, yakni memberikan pelajaran moral, memberi

kenikmatan atau hiburan, dan memberi ketepatan dalam wujud pengungkapan.


