
  

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kumpulan cerpen Bidadari yang Mengambara 

karya A. S. Laksana, peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Dalam  kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara karya A. S. Laksana 

ditemukan tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, tokoh antagonis, 

tokoh statis dan tokoh dinamis. Tokoh utama dalam cerpen Menggambar Ayah 

adalah tokoh aku. Tokoh aku merupakan seorang anak yang merasa ibunya 

selalu membenci dirinya. Ibunya tidak pernah mengharapkan kelahirannya. 

Tokoh aku memiliki sifat dan watak yang tidak berubah dari awal hingga akhir 

cerita. Tokoh utama dalam cerpen Bidadari yang Mengembara adalah tokoh 

Alit. Tokoh Alit merupakan seorang yang putus asa setelah kekasihnya 

meninggalkannya. Tokoh utama dalam cerpen Seorang Ibu yang Menunggu 

atau Sangkuriang adalah tokoh ibu. Tokoh ibu merupakan seorang ibu yang 

sedang hamil dan ditinggalkan suami dan anaknya. Ia merasa khawatir kepada 

anaknya yang telah beberapa hari meninggalkan rumah. Tokoh utama dalam 

cerpen Burung di Langit dan Sekaleng Lem adalah tokoh aku. Tokoh aku 

merupakan seorang anak tuna wisma, ia harus hidup dijalanan. Tokoh utama 

dalam cerpen Seekor Ular di Dalam Kepala adalah tokoh Lin. Lin adalah 

seorang istri yang merasa bosan dengan kehidupan rumah tangganya dan 
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memiliki pikiran untuk berselingkuh. Tokoh utama dalam cerpen Telepon dari 

Ibu adalah tokoh Yun. Yun adalah seorang anak yang merasa rindu dengan 

ibunya dan seorang istri yang merasa khawatir kepada anak yang akan 

dilahirkannya. Tokoh utama dalam cerpen Buldoser adalah tokoh Alit. Alit 

adalah seorang anak dari keluarga yang rumahnya selalu digusur walau telah 

beberapa kali pindah rumah, ia tetap melanjutkan sekolahnya untuk 

mewujudkan cita-citanya. Tokoh utama dalam cerpen Seto Menjadi Kupu-

Kupu adalah tokoh Seto. Tokoh dalam cerpen Bangkai Anjing adalah tokoh 

aku. Tokoh aku adalah seorang anak yang merasa malu dengan keadaan 

ayahnya dan seorang adik yang merasa kecewa kepada kakaknya yang bekerja 

menjadi seorang banci. Tokoh utama dalam cerpen Rumah Unggas adalah 

tokoh Seto. Seto adalah seorang anak yang merasa kecewa kepada ayahnya 

yang selalu bersikap berlebihan dan bersikap pilih kasih kepadanya dan 

adiknya. Tokoh utama dalam cerpen Peristiwa Pagi Hari adalah tokoh Alit. 

Alit adalah seorang anak remaja yang merasa ayahnya kurang perhatian 

kepadanya. Tokoh utama dalam cerpen Cerita tentang Ibu yang Dikerat adalah 

tokoh Alit. Alit adalah seorang anak yang trauma atas kematian ibunya. 

2. Dalam kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara karya A. S. Laksana  

ditemukan mekanisme mimpi yang mengiringi tokoh-tokoh utama dalam 

kumpulan cerpen tersebut, yaitu figurasi, kondensasi, pengalihan dan 

simbolisasi. Mekanisme mimpi tersebut ditemukan melalui tokoh-tokoh utama 

dalam kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara. Pada tiap cerpen terdapat 

hasrat yang disamarkan melalui mekanisme mimpi. Hasrat-hasrat yang 

disamarkan pada tiap cerpen tersebut didominasi oleh hasrat kerinduan oleh 
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tokoh utama kepada seseorang yang disayangi seperti Ayah, anak, Ibu dan 

kekasihnya. Dalam cerpen Menggambar Ayah  hasrat yang disamarkan adalah 

perasaan rindu oleh tokoh aku yang sangat ingin mengenal sosok ayahnya. 

Dalam cerpen Bidadari yang Mengembara hasrat yang disamarkan adalah 

perasaan rindu tokoh Alit kepada Nita kekasihnya. Dalam cerpen Seorang Ibu 

yang Menunggu atau Sangkuriang hasrat yang disamarkan adalah perasaan 

rindu seorang ibu yang menunggu anaknya pulang setelah beberapa hari 

meninggalkan rumah. Dalam cerpen Buldoser hasrat yang disamarkan adalah 

perasaan rindu tokoh Alit kepada ayahnya yang sudah meinggal. Dalam cerpen 

Peristiwa Pagi Hari hasrat yang disamarkan adalah perasaan rindu seorang 

anak yang mengharapkan perhatian dari seorang ayah. Dalam cerpen Cerita 

tentang Ibu yang Dikerat hasrat yang disamarkan adalah perasaan rindu 

seorang anak kepada ibunya yang sudah meninggal. Selain itu, hasrat perasaan 

kecewa, tertekan, cemas, bosan, dan hasrat ingin merebut hak-hak yang 

dimiliki juga terdapat dalam cerpen Burung di Langit dan sekaleng lem, Seekor 

Ular di Dalam Kepala, Telepon dari Ibu, Seto Menjadi Kupu-Kupu, Bangkai 

Anjing, dan Rumah Unggas. 

3.  Dalam kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara terdapat 10 cerpen yang  

layak dijadikan sebagai bahan ajar karena sudah memenuhi kriteria dalam 

pemilihan bahan ajar ditinjau dari aspek kebahasaan. Cerpen-cerpen tersebut 

layak dijadikan sebagai bahan ajar kerena penggunaan bahasa cerpen tersebut 

sesuai tingkat penguasaan bahasa siswa, terdapat  kosakata baru yang 

menambah kosakata siswa, dan penggunaan istilah kata yang digunakan mudah 

dipahami oleh siswa. Selani itu, dalam kumpulan cerpen Bidadari yang 
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Mengembara terdapat 2 cerpen yang tidak layak dijadikan sebagai bahan ajar 

karena tidak memenuhi kriteria dalam pemilihan bahan ajar ditinjau dari aspek 

kebahasaan . Cerpen-cerpen tersebut tidak layak dijadikan sebagai bahan ajar 

kerena penggunaan istilah kata yang digunakan tidak mudah dipahami oleh 

siswa dan terdapat istilah yang tidak sesuai untuk diberikan kepada siswa 

SMA. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara  

karya A. S. Laksana, peneliti menyarankan sebagai berikut. 

 

1. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai tokoh , siswa dapat 

menggunakan kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara karya A. S. 

Laksana karena dalam kumpulan cerpen tersebut terdapat enam jenis tokoh, 

yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh 

statis, dan tokoh dinamis 

 

2. Guru bidang studi mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat menggunakan 

kutipan penggalan kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara contoh 

dalam pembelajaran sastra mengenai tokoh-tokoh dalam cerpen. Hal ini 

disebabkan kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara layak dijadikan 

salah satu alternatif bahan ajar berdasarkan kriteria pemilihan bahan ajar 

sastra. 


