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    BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

4.1 Simpulan 

Dari analisis yang dilakukan dalam Bab III, dapat disimpulkan mengenai 

penggambaran tiga latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Penyajian 

penggambaran ketiga latar tersebut diikuti dengan masing-masing penggambaran 

perasaan tokoh utama Bella Swan dalam novel The Twilight Saga karya Stephenie 

Meyer.  

 

1.1.1 Latar Tempat  

Penggambaran latar tempat dilakukan dengan cara : 

- Mendeskripsikan karakteristik dari suatu jenis tempat maupun dari lokasi 

kejadian berupa keunggulan dan keunikan yang melekat pada tempat 

tersebut. 

- Menampilkan Comparison Contrast, yaitu membandingkan perbedaan 

dari dua tempat yang ada di dalam novel tersebut, seperti keadaan 

geografis dan lingkungan sekitarnya. 

- Menguraikan suatu tempat yang memiliki berbagai macam objek berupa 

benda-benda yang diletakkan di tempat tersebut. 

- Menceritakan suatu tempat berupa aktivitas tokoh utama Bella Swan yang 

mempunyai tujuan tertentu di tempat tersebut. 
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Berdasarkan penggambaran empat latar tempat tersebut, penggambaran 

perasaan tokoh utama Bella Swan dilakukan dengan cara memaparkan suasana 

hati tokoh utama Bella Swan berupa kata sifat yang berkaitan dengan latar tempat. 

Penggambaran suasana hati sang tokoh dilihat dari keadaan lingkungan sekitar 

yang memengaruhinya dan dari reaksi atas segala tindakan yang dilakukan oleh 

orang-orang di sekitarnya terhadap sang tokoh. 

 

1.1.2  Latar Waktu  

Penggambaran latar waktu dilakukan dengan cara menguraikan masa waktu 

tertentu saat tokoh utama Bella Swan melakukan kegiatan yang tertera dalam 

novel tersebut.  

Berdasarkan penggambaran latar waktu tersebut, penggambaran perasaan 

tokoh utama Bella Swan dilakukan dengan cara menjelaskan sebab dan akibat 

timbulnya suasana hati tokoh utama Bella Swan berupa kata sifat yang berkaitan 

dengan latar waktu. 

 

1.1.3 Latar Suasana 

Penggambaran latar suasana dilakukan dengan cara memaparkan kondisi 

geografis di lingkungan sekitarnya berupa sebab dan akibat yang memengaruhi 

kondisi geografis tersebut.  

Berdasarkan penggambaran latar suasana tersebut, penggambaran perasaan 

tokoh utama Bella Swan dilakukan dengan cara menguraikan suasana hati tokoh 

utama Bella Swan berupa kata sifat dalam menanggapi kondisi geografis di 

lingkungan sekitarnya. 
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4.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan analisis pada novel 

The Twilight Saga karya Stephenie Meyer sebagai upaya dalam pemahaman dari 

novel ini adalah : 

a. Kategori latar dalam novel The Twilight Saga sebagian besar 

mengkategorikan tentang latar tempat. Jumlah kategori latar waktu dan latar 

suasana yang tertera dalam novel ini lebih sedikit daripada jumlah kategori 

pada latar tempat. Hal itu membuat penulis lebih banyak menemukan kategori 

latar tempat di dalam novel ini sehingga penulis lebih banyak menganalisis 

mengenai penggambaran latar tempat. Penulis dapat memberikan saran 

bahwa sebaiknya kategori latar tempat, waktu, dan suasana dalam novel ini 

berjumlah sama karena ketiga unsur pokok tersebut saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya, meskipun ketiga unsur pokok 

tersebut masing-masing menawarkan permasalahan yang berbeda.  

b. Penulis berharap agar mahasiswa lain tertarik membahas karya Stephenie 

Meyer dalam novel ini atau karyanya yang lain. Penulis berharap apa yang 

telah dibahas dalam skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang besar 

kepada pembaca dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa 

jurusan Bahasa Inggris yang tertarik pada bidang sastra dalam penyusunan 

skripsi mereka nanti. 

 


