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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh 

Tuan Guru terhadap masyarakat suku Sasak dalam novel Tuan Guru karya 

Salman Faris dilihat dari Kajian Antropologi Sastra. Antropologi Sastra  

sebagai analisis terhadap karya sastra yang di dalamnya terkandung unsur-

unsur budaya. Dalam hal ini karya sastra menduduki posisi dominan, 

sebaliknya antropologi itu sebagai pelengkap maka kaitannya dengan sastra 

dibatasi antropologi budaya, sesuai dengan hakikat sastra sebagai hasil 

aktivitas kultural, baik dalam bentuk kasar sebagai naskah (artifact), maupun 

intraksi sosial (sosifact) dan kontemplasi diri (menifact). Dalam uraian ini 

kebudayaan dibedakan menjadi tujuh jenis seperti yang kemukakan oleh  

Koentajaningrat dalam Ratna ( 2010:395-396 ) yaitu : Pertama, peralatan 

kehidupan manusiaan Kedua, Mata pencarian. Ketiga, Sistem 

kemasyarakatan, keempat, Sistem kebahasaan. Kelima,  Kesenian. Keenam, 

Sistem pengetahuan dan Ketujuh, Sistem religi. 

Penelitian ini tidak hanya menggunakan teori antropologi sastra saja 

dalam mengupas pengaruh Tuan Guru terhadap masyarakat suku Sasak. Teori 

selain antropologi sastra yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

Sosial hegemoni. Teori sosial hegemoni pada penelitian ini hanya sebagai 

teori pembantu untuk memperkuat  pengaruh Tuan Guru terhadap masyarakat 
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suku Sasak. Dalam  hal ini pengaruh Tuan Guru terhadap masyarakat suku 

Sasak dalam novel Tuan Guru karya Salman Faris.  

Hasil penelitian peneliti menemukan pengaruh Tuan Guru meliputi 

pengaruh terhadap peralatan kehidupan manusia yakni perubahan fungsi, 

mata pencharian meliputi mundurnya pendapatan masyarakat, sistem 

kemasyarakatan meliputi pengaruh terhadap kekakrabatan dan politik dalam 

masyarakat, sistem bahasa meliputi perbuatan dan pemaknaan masyarakat 

atas suatu keadaan, kesenian meliputi berubah fungsi beserta kegunaannya, 

sistem pengetahuan dan sistem religi kepercayaan kepercayaan dan 

keyakinan.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis di atas mengenai pengaruh Tuan Guru 

terhadap masyarakat Suku Sasak dalam novel Tuan Guru karya Salman Faris 

dilihat dari kajian Antropologi Sastra dan beberapa simpulan di atas, berikut ini 

akan di kemukakan saran antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat pembaca harus lebih selektif lagi dalam mencerna setiap 

ucapan Tuan Guru. 

2. Bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan 

sebagai pedoman atau pengalaman dalam menjalin dan menyikapi segala 

sesuatu yang terjadi dalam hidup ini melalui jalan cerita atau kejadian-

kejadian yang ada dalam novel yang di angkat dalam penelitian ini  

3. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran atau referensi bagi 

peneliti selanjutnya, kajian antropologi sastra. 
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