
BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa nilai feminis 

tokoh utama yang terdapat pada novel Lakon Kita Cinta karya Pipiet Senja dapat 

dimasukkan  ke  dalam tiga  kategori,  yakni  kedudukan  tokoh  utama  dibanding 

dengan  tokoh  pria,  kepribadian  tokoh  utama  menurut  psikologi  kepribadian, 

perjuangan tokoh utama dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Ketiga kategori 

tersebut ditampilkan melalui satu tokoh utama wanita yang terdapat pada novel  Lakon 

Kita Cinta. 

1.  Kedudukan tokoh utama dibanding tokoh pria adalah sama. Isti berani bersikap 

terhadap mantan suaminya, wanita tidak didominasi pria, mampu mengelola 

rumah tangganya sendiri,  berjuang untuk mendapatkan haknya.  Sikap yang 

dimiliki oleh Isti membuktikan kalau Isti mampu menciptakan suasana dimana 

kedudukan tokoh utama wanita dan pria bisa tercapai.

Hal  positif  yang  dapat  diambil  siswa  berkaitan  dengan  kedudukan  tokoh 

utama  dibanding  tokoh  pria  adalah  tokoh  utama  wanita  yaitu  Isti  tidak 

menerima begitu saja keadaan yang menempatkan Isti pada posisi subordinal, 

Isti  sudah  mulai  berjuang  untuk  dapat  pengakuan  akan  hak,  kedudukan, 

derajat, dan eksistensinya, baik di lingkungan kerja dan masyarakat. 



2.  Menurut psikologi kepribadian, tokoh utama, yaitu Isti memiliki ketujuh sikap 

dari  kepribadian  superior.  Sedangkan  kepribadian  inferior  tidak  semuanya 

dimiliki  tokoh utama dalam novel  Lakon Kita Cinta.  Hanya sebagian yang 

terdapat dalam novel tersebut antara lain: depresi, acuh tak acuh, dan bersikap 

negatif.

Sikap positif  yang dapat diambil  siswa dalam psikologi kepribadian adalah 

kepribadian  Isti  yang  baik  setelah  ia  mengalami  banyak  tekanan  dalam 

kehidupannya. Mentalnya ditempa dengan berbagai masalah dan membuatnya 

dapat  berpikir  dewasa.   Hal  itu  tergambar  dari  teks  yang  menuliskan 

kepribadiannya.

3.  Perjuangan  tokoh  utama  dalam  memperjuangkan  hak  dan  kewajiban  yang 

terdapat dalam novel ini adalah sikap tokoh utama yang tidak bergantung pada 

pria, berjuang untuk maju, berani mengambil keputusan, menyayangi suami, 

menyayangi anak. 

Hal positif yang dapat diambil oleh siswa berkaitan dengan Perjuangan tokoh 

utama  dalam  memperjuangkan  hak  dan  kewajiban  adalah  perjuangan  Isti 

dalam  memperoleh  hak  di  dalam  keluarga  maupun  masyarakat  dilakukan 

dengan sungguh-sungguh, sebab perjuangan yang dilakukan tersebut sebagai 

upaya  mendapatkan  pengakuan  tentang  keberadaan  dan  kesamaan  haknya 

dengan  pria.  Isti  sudah  berani  untuk  mengeluarkan  pendapat  demi 

memperoleh apa yang menjadi haknya.



Novel Lakon Kita Cinta karya Pipiet Senja layak untuk dijadikan bahan ajar sastra 

di  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  karena  sejalan  sengan  acuan  operasional 

kurikulum 2006 dan memenuhi kriteria pokok dalam pemilihan bahan ajar yakni 

merujuk pada standar standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang 

terdapat dalam kurikulum 2006. SK dan KD yang relevan dengan nilai feminis 

tokoh  utama  pada  novel  Lakon  Kita  Cinta adalah  SK  Membaca:  memahami 

berbagai hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan, dengan KD: menganalisis 

unsur-unsur  intrinsik  dan  ekstrinsik  novel  Indonesia/  terjemahan.  SK dan  KD 

tersebut terdapat dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kelas XI, semester 1.

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis menyarankan kepada guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia  di  Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menggunakan nilai 

feminis  tokoh utama pada novel  Lakon Kita Cinta karya  Pipiet  Senja sebagai 

alternatif bahan ajar sastra di sekolah karena nilai feminis tokoh utama tersebut 

sejalan  dengan acuan operasional  pendidikan dan relevan dengan SK dan KD 

yang terdapat dalam kurkulum yang berlaku saat ini, kurikulum 2006. 


