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BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dibahas dalam bab IV, 

maka nilai sosial yang ada dalam novel Sepatu Dahlan Karya Krisna 

Pabichara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hubungan manusia dengan sesama Manusia yang terdapat dalam 

novel Sepatu Dahlan Karya Krisna Pabichara yaitu berupa rasa 

kesetiakawanan, kasih sayang, sportif, rasa sabar dan saling 

tolong menolong. Semua itu tertanam di dalam setiap peran para 

tokoh pemain diantaranya tokoh utama Dahlan dan Bapak. 

Masing-masing saling membantu satu dengan yang lain dalam 

mewujudkan sebuah keingginan yang tidak mungkin untuk 

didaptkan. Kemiskinan dan kepahitan hidup tidak bisa menghalagi 

rasa semangat untuk bisa bertahan hidup dengan berbagai 

peristiwa yang dialami akan semakin kuat dan menjadi seorang 

yang penuh dengan semangat hidup. Tanpa adanya seling 

menolong oranfg lain, kerja keras semua pasti bisa kita jalani apa 

adanya seiring dengan waktu yang berjalan untuk menggapai 

impian. 

2. Hubungan manusia dengan lingkungan sosial yang terdapat 

dalam novel Sepatu Dahlan Karya Krisna Pabichara yaitu berupa 

kepedulian hidup masyarakat terhadap sesame manusia. 

Meskipun kejakinan yang mereka percanyai berbeda-beda. Rasa 
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kebersamaan dan bekerja keras di  desa Takeran Magetan sangat 

menjungjung tinggi dalam menciptakan masyarakat yang baik. 

 

B. Saran 

Beberpa saran berikut dapat menjadi bahan masukan yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak terkaid antara lain: 

1. Saran Kepada Siswa 

Siswa hendaknya dalam membaca novel memperhatikan nilai sosial 

antara lain tetang semangat, tekat, kerja keras, perilaku pentang 

menyerah  untuk mengapai suatu keinginan, didalam novel tersebut 

terdapat nilai yang positif, sehingga menjadi sebuah dasar dan contoh 

bagi siswa untuk mampu menerapkan prilaku kehidupan di dalam 

masyarakat. 

2. Saran Kapada Guru dan Sastra Indonesia 

Seorang guru hendaknya dapat menggunakan bahasa pembelajaran 

dalam pengajaran didalam kelas dengan memperkenalkan sastra 

sebagai salah satu bahan materi. Novel Sepatu Dahlan Karya Krisna 

Pabichara ini  terdapat beberapa manfaat dalam pembelajaran sastra, 

yaitu: membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan 

pengetahuan budaya dan mangmbangkan pembentukan watak. Guru 

juga dapat memilih novel yang lain yang didalamnya terdapat beberap 

manfaat yang positif bagi siswa. sehingga apa yang didapat tidak 

hanya sekedar wawasan saja melainkan nilai yang terkandung dalam 

novel tersebut. 

3. Saran Kepada Penikmat Karya Sastra 
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Para penikmat sastra diluar sana, alangkah indahnya jika dapat 

mengambil nilai-nilai positif dalam sebuah karya sastra yang telah 

dinikmatinya dalam kehidupan masyarakat. Novel Sepatu Dahlan 

adalah salah satu contoh yang patut untuk ditiru dan mengambil nilai 

positifnya. 

4. Saran Kepada Penaliti Lain  

Karya tulis ilmiah ini masih lebih jauh dari kata sempurna. Peneliti 

sadar akan kekurangan dan kelemahan yang harus diperhatikan lagi. 

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian sejenis atau sama dalam 

bidang sastra khususnya Novel Seapatu Dahlan Karya Krisna 

Pabichara dengan mengulas ruang lingkup penelitian secara lebih 

mendalam lagi, guna untuk bisa melengkapi penelitian yang telah 

ada. 

 

 

 

 

 

 


