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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap novel 

Dimatamu Ada Bintang karya Maria A Sardjono dengan fokus kajian 

berupa nilai-nilai sosial, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Nilai sosial yang ditemukan dalam novel Dimatamu Ada Bintang karya 

Maria A Sardjono dengan menggunakan teori dari Zubaedi (2012:13), yang 

terdiri dari nilai kasih sayang, meliputi: 1) pengabdian, 2) tolong-menolong, 

3) kekeluargaan, 4) kesetiaan, dan 5) kepedulian. Nilai sosial yang kedua 

berupa nilai tanggung jawab, meliputi: 1) rasa memiliki, 2) disiplin, dan 3) 

empati. Nilai sosial yang ketiga berupa nilai keserasian hidup meliputi: 1) 

nilai keadilan, 2) toleransi, 3) kerja sama, dan 4) demokrasi. Dari data yang 

ditemukan, novel Dimatamu Ada Bintang memuat semua nilai sosial 

berdasarkan teori Zubaedi. Nilai sosial yang ditemukan tersebut tergambar 

melalui tindakan, sikap, dan tingkah laku dari tokoh-tokoh yang terdapat 

dalam novel. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat direlevansikan dengan KD 3.11 (Menganalis is 

pesan dari satu buku fiksi yang dibaca). Pendidik dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini sebagai  materi ajar dalam mengenalkan nilai-nilai sosial 

kepada peserta didiknya. Adapun, pengenalan nilai-nilai tersebut akan 

tertuang dalam bentuk poster yang menggambarkan ke tiga jenis nila i 

menurut Zubaedi (2012:13) yang dimanfaatkan dalam kegiatan 
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pembelajaran. Hal ini berguna bagi peserta didik untuk mengetahui 

pentingnya nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab dan nilai keserasian 

hidup dalam kehidupan sehari-hari. .Dengan demikian, penguatan 

penanaman nilai-nilai sosial dapat membantu memperkokoh kepribadian 

peserta didik agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang ada.  

B. Saran  

Mengacu pada uraian dan kesimpulan di atas, hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagi rujukan bagi penelitian yang sejenis khususnya 

yang berkaitan dengan ilmu sosiologi sastra yang berkitan dengan nilai-nila i 

sosial. Selain itu, bagi pendidik atau guru penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai materi ajar dalam pembelajaran sastra yang mengacu 

pada Kompetensi Dasar 3.11 Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang 

dibaca pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI. Adapun bagi 

pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuannya 

terkait dengan nilai-nilai sosial menurut teori dari Zubaedi. 

 

 

 


