
 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Emak Aku Minta Surgamu Ya...karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

 

Tokoh utama Mak Ijah dalam novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy memiliki perilaku agresif yang mencakup agresif 

instrumental, agresif verbal, agresif fisik, agresif emosional, dan agresif 

konseptual. 

 

Secara keseluruhan perilaku agresif tokoh Mak Ijah dalam novel cenderung 

dilakukan secara konstruktif. Pada jenis agresif instrumental tokoh Mak Ijah 

cenderung menampilkan agresifnya dengan bertindak destruktif, Pada agresif 

verbal, perilaku agresif Mak Ijah cenderung bersifat konstruktif, agresif ini 

ditampilkan dalam 4 dimensi yakni, verbal aktif langsung, verbal aktif tidak 

langsung, verbal pasif langsung, dan verbal pasif tidak langsung. Pada agresif 

fisik perilaku agresif Mak ijah digolongkan menjadi 4 dimensi yakni, fisik aktif 

langsung, agresif fisik aktif tidak langsung, fisik pasif langsung, dan fisik pasif 

tidak langsung yang ditampilkannya dalam bentuk tindakan destruktif dan 

konstruktif,  lalu perilaku agresif emosional yang dimiliki Mak ijah cenderung 
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bersifat konstruktif dan perilaku agresif konseptual yang ditampilkan dalam novel 

tersebut hanya berupa tindakan konstruktif saja. 

 

Perilaku agresif tokoh Mak Ijah dalam novel Emak Aku Minta Suregamu Ya... 

karya Taufiqurrahman Al-Azizy tersebut layak dijadikan sebagai bahan ajar 

karena sudah memenuhi kriteria dalam pemilihan bahan ajar ditinjau dari dua 

aspek yaitu aspek kesastraan dan aspek pendidikan karakter. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy, peneliti menyarankan sebagai berikut. 

1. Perilaku agresif penting dianalisis sebab perilaku ini seringkali muncul dalam 

novel dan dapat menambah pengetahuan mengenai watak atau perilaku tokoh, 

oleh karena itu penulis menyarankan analisis perilaku agresif dipergunakan 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Emak Aku Minta Suregamu Ya... 

karya Taufiqurrahman Al-Azizy layak dijadikan sebagai alternatif bahan ajar 

sastra di SMA karena tokoh utama novel tersebut digambarkan oleh pengarang 

dengan perilaku agresifnya yang tidak hanya benilai negatif tapi juga lebih 

bernilai postif. Perilaku agresif tokoh Mak Ijah tersebut mencerminkan nilai-

nilai pendidikan karakter yang bisa diteladani oleh siswa. 

3. Guru bidang studi mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat menggunakan 

kutipan penggalan novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... sebagai contoh dalam 

pembelajaran sastra mengenai analisis tokoh dan penokohan.  

 


