
 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperolah simpulan bahwa 

keberfungsian latar untuk mendukung penokohan dalam novel Pudarnya 

Pesona Cleopatra karya Habiburrahman El Shirazy meliputi: fungsi latar 

sebagai salah satu unsur fiksi, fungsi latar sebagai metaforik, dan fungsi latar 

sebagai atmosfer. 

 

Melalui fungsi latar sebagai salah satu unsur fiksi, keberfungsian latar tempat 

mendeskripsikan tokoh Aku yang berkehidupan sederhana dan berpendidikan, 

tokoh Ibu yang religius, dan tokoh Ibu Mertua yang berpendidikan. 

Keberfungsian latar waktu mendeskripsikan tokoh Aku yang tepat waktu dan 

Raihana sebagai isteri yang religius. Keberfungsian latar sosial 

mendeskripsikan tokoh Aku sebagai anak yang berbakti dan mau berubah, 

tokoh Raihana yang perhatian terhadap suaminya, tokoh Ibu yang egois dan 

ingin yang terbaik untuk anaknya, tokoh Pak Hardi yang suka memuji, serta 

tokoh Pak Qolyubi yang berpendidikan dan hidupnya bergantung pada 

kekayaan orang tuanya. 

  

Melalui fungsi latar sebagai metaforik, keberfungsian latar tempat 

mendeskripsikan tokoh aku yang tidak menemukan hari-hari indahnya dan 

bahagia karena akan bertemu dengan orang yang didambakannya. 



 

 

Keberfungsian latar sosial mendeskripsikan tokoh aku yang mandiri, tokoh 

Raihana yang anggun, lembut, tenang, setia, dan patuh pada suaminya, dan 

tokoh Pak Susilo yang menyukai sesuatu yang mulia. 

 

Melalui fungsi latar sebagai atmosfer, keberfungsian latar tempat 

mendeskripsikan tokoh aku yang menyesal namun sudah terlambat. 

Keberfungsian latar sosial mendeskripsikan tokoh Pak Qolyubi yang berstatus 

sosial tinggi. 

 

Jadi, dari ketiga fungsi latar untuk mendukung penokohan di atas ditemukan 

bahwa tokoh aku berkehidupan sederhana, berpendidikan, tepat waktu, anak 

yang berbakti, mau berubah, tidak menemukan hari-hari indahnya, bahagia 

karena akan bertemu dengan orang yang didambakannya, tidak menemukan 

hari-hari indahnya, mandiri, dan menyesal namun sudah terlambat. Tokoh Ibu 

yang religius, egois, dan ingin yang terbaik untuk anaknya. Tokoh Raihana 

yang religius, perhatian terhadap suaminya, anggun, lembut, tenang, setia, dan 

patuh pada suaminya. Tokoh Ibu Mertua yang berpendidikan. Tokoh Pak 

Hardi yang suka memuji. Tokoh Pak Qolyubi yang berpendidikan, hidupnya 

bergantung pada kekayaan orang tuanya, dan berstatus sosial tinggi. Tokoh 

Pak Susilo yang menyukai sesuatu yang mulia. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa novel Pudarnya Pesona 

Cleopatra  karya Habiburrahman El Shirazy layak dijadikan bahan ajar sastra 

di SMA. Hal ini dikerenakan novel tersebut memenuhi kriteria agar suatu 

karya sastra (novel) dapat digunakan sebagai bahan ajar, yaitu harus memberi 



 

 

kenikmatan atau hiburan dan memberikan ketepatan dalam wujud 

pengungkapan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habiburrahman El Shirazy 

memberi kenikmatan atau hiburan dan memberikan ketepatan dalam 

wujud pengungkapan. Hal tersebut dapat terlihat jika novel Pudarnya 

Pesona Cleopatra dipahami dan diapresiasi secara tepat. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis menyarankan kepada guru bahasa dan sastra Indonesia 

untuk menggunakan novel Pudarnya Pesona Cleopatra sebagai alternatif 

bahan ajar sastra di SMA terkait materi latar.  

2. Bagi siswa SMA yang gemar membaca karya sastra, novel Pudarnya 

Pesona Cleopatra karya Habiburrahman El Shirazy sangat baik untuk 

dijadikan bahan bacaan. Selain siswa dapat mempelajari latar, siswa juga 

mendapatkan kenikmatan atau hiburan dan ketepatan dalam wujud 

pengungkapan. 

3. Bagi pembaca umum yang ingin mengadakan penelitian pada novel 

Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habiburrahman El Shirazy agar 

meneliti dengan fokus penelitian yang berbeda, sehingga akan diperoleh 

hasil yang bervariasi dan memperkaya khasanah sastra Indonesia. 


