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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal mengenai bagaimana 

pengarang melakukan penggambaran terhadap penokohan tokoh utamanya baik itu 

melalui penggambaran secara langsung atau direct presentation dan penggambaran 

secara tidak langsung  atau indirect presentation pada novel Harry Potter karya J.K 

Rowling diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Pengarang menggunakan dua cara dalam memberikan gambaran penokohan  

terhadap tokoh utamanya yaitu Harry Potter. Pertama,  melalui penggambaran 

secara langsung atau direct presentation ditujukan untuk “tell” atau 

menceritakan bagaimana penggambaran itu digambarkan oleh pengarang. 

Dengan menggunakan penggambaran secara langsung ini, pembaca akan 

dimudahkan dalam pemahaman penggambaran tokoh yang dituangkan dalam 

novel tersebut. Penggambaran secara langsung ini dapat ditandai dengan 

gambaran langsung yang diberikan oleh pengarang secara jelas dengan 

menjelaskan apa dan siapa tokoh tersebut dalam bentuk pernyataan. 

Penggambaran tersebut dapat dilihat melalui gambaran kejiwaannya atau by 

psychological description, melalui gambaran ciri-ciri fisiknya atau by physical 
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description, melalui menerka-nerka apa yang tokoh itu pikirkan atau by 

probing what s/he thinks. Cara yang kedua yaitu pengarang menggunakan  

penggambaran secara tidak langsung atau indirect presentation yang 

ditujukan untuk “show” atau menunjukkan seperti apa tokoh tersebut melalui 

apa yang dia katakan, rasakan, dan lakukan atau tindakan. Dalam 

penggambaran ini pengarang menujukkan penggambarannya menggunakan 

kalimat langsung dalam bentuk percakapan.  

2. Berdasarkan semua data yang telah diteliti dalam novel Harry Potter and The 

Prisoner of Azkaban, dominasi cara penggambaran tokoh utama yang 

digunakan oleh pengarang yaitu menggunakan penggambaran secara 

langsung. Hal tersebut dapat dilihat dari cara pengarang yang lebih banyak 

menggunakan penggambaran secara langsung dibandingkan menggunakan 

penggambaran secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengarang 

secara straight out atau langsung dalam memberikan penggambarannya 

terhadap tokoh utamanya sehingga pembaca bisa langsung memahami siapa 

dan seperti apa tokoh tersebut. 

 

4.2 Saran 

 Penggambaran secara langsung dan penggambaran secara tidak langsung ini 

sebenarnya tidak hanya terpaku dalam penokohan tokoh utama yang protagonis, 

tetapi dapat digambarkan untuk karakterisasi penokohan tokoh lainnya seperti tokoh 
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antagonis. Terlebih pada kajian kesusastraan ini masih banyak unsur-unsur lain yang 

dapat diteliti dan menjadi bahan penelitian. Terutama unsur-unsur intriksik yang 

terdapat dalam novel. Selain itu penelitian ini dapat diteruskan dengan kajian 

Semantik, karena pada penggambaran secara langsung dan penggambaran secara 

tidak langsung, pengarang banyak menggunakan idiomatic expression pada setiap 

kalimat-kalimatnya. Oleh karena itu, penutur berharap penelitian ini dapat diteruskan 

dan dikaji lebih dalam penggunaannya oleh para peneliti bahasa. 


