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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap kumpulan puisi 

Pahlawan dan Tikus melalui 3 puisi yaitu, “Di Negeri Amplop”, “Tikus-Tikus 

di Atas Meja”, dan “Negeriku”, makna yang didapat adalah puisi tersebut 

menceritakan adanya suap, korupsi, kolusi, dan adanya rakyat miskin. Pertama, 

adanya suap didapatkan pada puisi “Di Negeri Amplop” melalui kata amplop 

yang digunakan untuk menggambarkan suap. Kedua, adanya korupsi 

didapatkan pada puisi “Tikus-Tikus di Atas Meja” melalui kata tikus yang 

digunakan untuk menggambarkan koruptor yang melakukan korupsi. Ketiga, 

adanya korupsi dan kolusi didapatkan pada puisi “Negeriku” melalui kata tikus 

yang digunakan untuk menggambarkan koruptor dan kucing untuk 

menggambarkan para penegak hukum yang melakukan kolusi bersama 

koruptor. Keempat, adanya rakyat miskin pada puisi “Negeriku” melalui kata 

melarat yang digunakan untuk menggambarkan rakyat miskin. 

 Berdasarkan makna puisi tersebut, ditemukan adanya masalah sosial berupa 

masalah sosial kriminalitas dan masalah sosial kemiskinan. Masalah sosial 

kriminalitas yaitu, suap, korupsi, dan kolusi. Masalah sosial kemiskinan yaitu 

adanya rakyat miskin. Berdasarkan masalah sosial tersebut, kritik sosial yang 

ditunjukkan adalah kritik sosial terhadap masalah kriminalitas dan kritik sosial 

terhadap masalah kemiskinan. Pertama, kritik sosial ditujukan kepada para 

pelaku kriminal yaitu para pemimpin negara dan para penegak hukum yang 
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melakukan suap, korupsi dan kolusi. Para pelaku kriminalitas diharapkan dapat 

merasa malu terhadap tindakan mereka. Bagi penegak hukum, diharapkan dapat 

melakukan tugasnya untuk membasmi perilaku kejahatan atau kriminalitas. 

Kedua, kritik sosial ditujukan kepada pemimpin negara yaitu pemerintah yang 

menguasai kemakmuran, kekayaan, dan kesuburan negara, sehingga 

menyebabkan rakyat miskin tidak dapat memiliki haknya untuk menikmati 

kekayaan negaranya. 

B. Saran 

 Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitan 

dengan lebih baik daripada penelitian ini. Selain itu, hasil peneiltian ini 

diharapkan dapat ditindaklanjuti kaitannya sebagai bahan ajar pembelajaran 

sastra puisi. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan mengenai kritik sosial khususnya yang terdapat di dalam karya 

sastra. 

  


