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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, peneliti menjabarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil  

penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan beberapa masukan bagi 

mahasiswa bahasa Perancis yang pada khususnya akan  meneliti karya sastra dengan 

menggunakan teori pendekatan strukturalisme genetik. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian unsur naturalisme pada novel L’inondation karya 

Émile Zola dengan menggunakan teori pendekatan strukturalisme  genetik, maka 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Analisis unsur intrinsik novel L’Inondation karya Émile Zola meliputi 

pengaluran, penokohan, dan latar.  

a. Pengaluran novel ini menggunakan alur maju dan alur-alur ceritanya 

memiliki hubungan kausalitas. Dari hasil analisis alur, terdapat 238 

sekuen dengan 208 sekuen induk dan 30 sekuen turunan. Dari jumlah 

sekuen tersebut, terdapat 71 fungsi utama penggerak cerita. 

 

b. Pada hasil analisis penokohan novel  L’Inondation, dapat disimpulkan 

bahwa tokoh-tokoh yang dibuat Émile Zola sebagai penggerak  cerita ini 

merupakan tokoh representatif dari manusia yang menjadi korban dari 

bencana banjir di Toulouse pada tahun 1875. Karakter utama dalam tokoh 

ini adalah tokoh Louis Roubieu yang digambarkan sebagai seorang kakek 

tua. Ia adalah petani terkaya di daerahnya sebelum terjadi banjir. Namun 

setelah banjir, ia kehilangan ladang dan semua anggota keluarganya 

sehingga ia tidak lagi memiliki harapan dan semangat untuk hidup. Tokoh 
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Louis Roubieu memiliki dua saudara yaitu Agathe dan Pierre. Agathe 

digambarkan sebagai seorang wanita yang periang, sementara Pierre 

adalah bujangan tua yang suka bercerita. Louis Roubieu memiliki seorang 

anak bernama Jacques yang optimis. Ia menikah dengan tokoh bernama 

Rose yang digambarkan sebagai wanita baik dan memiliki tiga orang 

anak yaitu Aimée, Véronique dan Marie. Tokoh Aimée diceritakan 

sebagai ibu dari dua anak. Suaminya adalah tokoh Cyprien yang memiliki 

keberanian dan semangat. Tokoh Véronique adalah tunangan tokoh 

Gaspard yang kuat, pemberani dan suka menolong. Sedangkan tokoh 

Marie, cucu terakhir Louis Roubieu, diceritakan sebagai perempuan 

cantik dan memiliki suara yang indah. 

 

c. Latar tempat yang digunakan dalam novel L’Inondation adalah desa 

Saint-Jory, Toulouse, di hulu sungai Garonne, ladang, atap rumah dan 

gereja. Sedangkan latar waktu yang pada novel ini adalah bulan mei, sore 

hari sampai pagi hari esoknya, yaitu pukul tiga sore, pukul tujuh malam, 

pukul dua dini hari dan pukul enam pagi. 

 

 

2. Unsur yang menjadi genetik novel L’Inondation adalah pengarangnya sendiri 

yaitu Émile Zola dan bencana banjir yang terjadi di Toulouse pada tahun 1875. 

Émile Zola sangat meyakini bahwa manusia sangatlah terikat dengan 

lingkungannya, hal tersebut diutarakannya melalui tokoh-tokoh dalam novel 

L’Inondation yang tinggal di hulu sungai Garonne dimana air dari sungai tersebut 

mengaliri perkebunan mereka sehingga tanaman tumbuh subur, selalu panen 

besar dan mereka menjadi petani yang kaya. Namun setelah terjadi bencana 

banjir yang meluluhlantakkan Toulouse, sebagian dari mereka mati dan orang 

yang masih hidup menderita karena tidak memiliki apa-apa. Émile Zola 
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mengetahui bencana tersebut dan terinspirasi untuk menceritakan kejadian 

tersebut dalam bentuk novel.  

 

3. Unsur naturalisme yang terdapat dalam novel L’inondation ditemukan melalui 

analisis pandangan dunia pengarang yaitu pandangan dunia tragis dan pandangan 

dunia determinisme sebagaimana ciri utama aliran naturalisme adalah cerita yang 

berakhir tragis dan teori bahwa manusia hidup terbatas dan sangat terpengaruh 

oleh lingkungan dan keturunan. Dalam pandangan dunia tragis, peneliti 

menemukan tujuh pasangan kutipan beroposisi yang menceritakan kondisi para 

tokoh sebelum dan setelah banjir. Dalam kutipan-kutipan tersebut diceritakan 

bahwa sebelum banjir para tokoh hidup bahagia dan memiliki banyak harapan 

tentang masa depan mereka. Namun, setelah banjir melanda, tokoh-tokoh mati, 

hanya tersisa tokoh utama, yaitu Louis Roubieu yang sudah tua namun dialah 

satu-satunya orang yang selamat di keluarganya. Ia hidup tanpa keluarga dan 

kehilangan semua miliknya bahkan harapan masa depannya tidak akan terwujud. 

 

Makna dari ketujuh kutipan tersebut mengandung gagasan tragisme yang 

menjadi ciri utama sastra naturalisme. Sedangkan unsur naturalisme yang lain 

didapatkan melalui analisis pandangan dunia determinisme. Peneliti menemukan 

tiga pasangan kutipan yang mengandung gagasan determinisme. Kutipan-kutipan 

tersebut merupakan kutipan yang berpasangan ‘sebab dan akibat’. Gagasan 

determinisme terlihat dari cara Zola menempatkan para tokoh dalam kondisi 

eksperimental tertentu yang memiliki hubungan sebab-akibat. 

 

Dalam pasangan kutipan pertama dan kedua, gagasan determinisme terlihat 

dalam hubungan sebab-akibat yaitu keadaan tokoh Louis Roubieu yang tinggal di 

tempat yang bagus untuk bertani, air dari sungai selalu mengairi ladangnya 

dengan baik. Sebagai akibatnya, ia menjadi petani terkaya karena selalu 
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mendapatkan panen besar. Sedangkan pada pasangan kutipan ketiga diceritakan 

bahwa tokoh Véronique, cucu dari tokoh Louis Roubieu yang tinggal di 

lingkungan petani, bertunangan dengan tokoh Gaspard yang juga merupakan 

keluarga petani. 

Dari beberapa hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa riwayat hidup dan 

fakta kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1875 di Toulouse merupakan genetik 

atau asal-usul ditulisnya novel L’Inondation. Sedangkan unsur naturalisme pada 

novel L’Inondation didapatkan melalui pandangan dunia pengarang yang juga 

merupakan salah satu metode dalam analisis strukturalisme genetik. 

 

4. Analisis unsur naturalisme pada novel L’Inondation melalui pendekatan 

strukturalisme genetik diharapkan dapat dijadikan bahan ajar mata kuliah 

Littérature Française di Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis, FPBS UPI. Dalam 

pengajaran di kelas dapat dimulai dengan membagi jumlah siswa ke dalam 

beberapa kelompok, lalu pengajar memberikan materi mengenai teori aliran 

sastra naturalisme dan teori pendekatan strukturalisme genetik kemudian 

mahasiswa menganalisis unsur intrinsik yang ada pada novel L’Inondation dan 

mengidentifikasi unsur naturalisme melalui pandangan dunia pengarang, setelah 

itu mengidentifikasi informasi historis yang terkandung dalam bagian yang 

dianalisis.  

 

Lembar kerja yang digunakan dalam perkuliahan Litterature Français berupa 

tabel di mana mahasiswa akan mengidentifikasi unsur intrinsik dan unsur genetik 

pada novel serta menemukan unsur naturalisme melalui pandangan dunia 

pengarang. Terdapat delapan tahap dalam pengerjaan lembar kerja tersebut, 

yaitu ; 1) pengajar menjelaskan mengenai teori aliran naturalisme dan 

pendekatan strukturalisme genetik, 2) pengajar meminta mahasiswa untuk 

membuat kelompok, 3) pengajar menerangkan tata cara mengisi lembar kerja, 4) 

pengajar meminta mahasiswa untuk mengerjakan lembar kerja, 5) pengajar 
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meminta kelompok-kelompok mahasiswa untuk mempresentasikan hasil kerja 

mereka, 6) pengajar meminta kelompok lainnya untuk mengomentari hasil kerja 

kelompok yang telah presentasi, 7) pengajar melakukan tanya jawab seputar 

materi, 8) pengajar menarik kesimpulan dari perkuliahan yang sudah di lalui. 

 

5.2 Saran 

Sebagai penutup, peneliti memberi saran yang berkenaan dengan penelitian 

karya sastra dengan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. 

1. Bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis, disarankan agar sering 

membaca karya sastra Perancis untuk menambah pengetahuan tentang sastra, 

kosa kata, dan dapat pula dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya. 

Selain karya sastra, mahasiswa juga perlu menambah pengetahuan mengenai 

metode penelitian sastra. 

2. Bagi Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis, disarankan agar analisis sastra 

menggunakan pendekatan strukturalisme genetik dijadikan salah satu bahan 

materi ajar untuk mata kuliah Litterature Française sebagai perluasan 

wawasan kajian sastra. 

3. Peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat menganalisis roman klasik 

maupun kontemporer menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. 


