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BAB V 

PENUTUP 

 

Bab penutup penelitian ini berisi simpulan analisis novel Haji Backpacker 

karya Aguk Irawan MN dengan menggunakan analisis latar sosiohistoris 

pengarang, terori strukturalisme, dan teori motivasi dengan tinjaun psikologi 

sastra. 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisis dari bab IV disimpulkan, maka penelitian ini 

menghasilkan simpulan sebagai berikut. 

1. Latar sosial budaya Aguk Irawan sebagai pengarang novel Haji 

Backpacker mempunyai banyak cerita di dalamnya. Sosial budaya terlihat 

sosok Aguk Irawan dibesarkan dikeluarga yang berkecukupan tetapi tetap 

mengutamakan pendidikan. Terlihat dari pendidikan Aguk dari MAN 

sampai perguruan tinggi. Latar tempat tinggal Aguk yang berada di 

kawasan pondok pesantren membuat Aguk dari kecil sudah belajar ilmu 

agama. Ia mengenyam bangku MA Negeri di Babat sambil belajar kitab 

kuning di Pondok Pesantren Salafiyah Darul Ulum dan Salafiah Langitan, 

Widang, Tuban dan melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. 

Semasa kuliah banyak menulis karya sastra di belbagai lembaran pers 

Mahasiswa, terutama di Bulletin Kinanah yang ia dirikan. Aguk Irawan 

lahir pada 1 April 1979 di Lamongan. Pada karya-karyanya banyak 

menggunakan cerita yang bertema islam. Karena beliau kuliah di 

Universitas Al-Azhar Kairo jurusan filsafat sehingga banyak mengenyam 

ilmu agama. Ciri khas kesustraan Aguk Irawan MN adalah (1) selalu 

menceritakan proses ibadah haji, (2) selalu memberikan motivasi kepada 

pembaca, (3) dalam menulis karya-karya selalu bahasa asing, (4) karya-

karyanya selalu menyisipkan tokoh ayah yang mati, dan (5) menggunakan 

bahasa figuratif untuk menambah kesan estetika berbahasa. 

2. Analisis struktur novel Haji Backpacker  mempunyai hubungan 

fungsional antarunsurnya. Aguk Irawan MN menunjukkan keterpaduan 
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dan kebulatan yang utuh. Unsur yang satu dengan yang lain saling 

berkaitan dan menjalin kesatuan yang padu. Dapat dilihat dari jalinan 

cerita yang merupakan perpaduan antara tema, alur, penokohan dan latar. 

Tema dalam novel ini berhubungan dengan tokoh utama novel ini yang 

perjuangan dalam pencarian jati diri dengan semangat yang kuat untuk 

memperjuangkan hidup demi meraih cita-citanya dengan memenuhi 

kewajibannya sebagai umat islam. Alur yang digunakan Aguk Irawan MN 

dalam novel ini adalah alur mundur, sorot balik atau flash back. Hasil 

analisis latar tempat, waktu dan sosial memeliki keterkaitan dengan tema, 

alur dan penokohan dan saling membangun satu sama lain sehingga 

mempengaruhi penyampaian makna pada novel Haji Backpacker. 

3. Analisis apek motivasi menggunakan tinjauan psikologi sastra. Aspek 

motivasi dalam novel Haji Backpacker karya Aguk Irawan MN dimiliki 

oleh tokoh utama yakni Mada. Berikut adalah motivasi dalam novel Haji 

Backpacker karya Aguk Irawan MN. Aspek motivasi meliputi (1) 

motivasi internal vs eksternal yaitu dorongan yang ada dalam diri Mada 

mampu bangkit dari masa lalu yang membuatnya terpuruk, (2) motivasi 

mengejar kesenangan vs motivasi menjauhi rasa sakit yaitu Mada lari dari 

segala permasalahan yang telah membelenggunya untuk mencari 

kebebasan di dunia luar, (3) motivasi positif dan motivasi negatif yaitu 

Mada dulu seorang muslim yang taat melaksanakan kewajiban-kewajiban 

beragama, dan dibalas dengan kepahitan dan penderitaan, ia buang 

keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah. Dengan dorongan motivasi 

tersebut Mada kini kembali menyakini dan mempercayai bahwa segala 

cobaan datangnya dari Tuhan, tak hanya untuk menguji seberapa tebal 

manusia beriman, (4) motivasi dini vs motivasi terlambat yaitu peristiwa-

peristiwa yang sama persis dialaminya pada saat kecil mempengaruhi 

Mada untuk kembali menyembah Tuhan. Mada memohon kepada Allah 

agar diberikan petunjuk agar selalu mengingatkan-Nya, (5) motivasi 

pribadi vs motivasi orang lain yaitu saling memberi semangat antara satu 

sama lain. Mada semakin percaya semua jalannya telah diatur oleh Tuhan. 
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Tuhan memberikan cobaan kepada umatnya tak hanya untuk menguji 

seberapa besar keimanan dalam mendekatkan diri kepadaNya, (6) 

motivasi statis vs motivasi dinamis yaitu Mada menyadari dirinya sudah 

setahun lebih telah jauh melangkah, pergi dari satu negara ke negara lain 

tanpa tujuan. Mada mengetahui peristiwa-peristiwa yang di alami adalah 

datangnya dari Allah sehingga mendorong Mada memiliki ketetapan hati 

dalam melangkah. Musim haji Mada akan pergi ke tanah suci untuk 

berziarah ke makam ayahnya sekaligus menunaikan ibadah haji. Dengan 

inilah cara Mada kembali mendekatkan diri kepada Tuhan serta memohon 

ampunan atas segala dosa-dosanya. 

4. Novel Haji Backpacker dapat diimplementasikan dalam pembelajaran 

sastra di SMA. Novel Haji Backpacker memberikan banyak motivasi 

untuk peserta didik dalam meraih cita-citanya dan menanam nilai-nilai 

religus pada diri peserta didik. Motivasi dalam novel Haji Backpacker 

diharapkan mendorong peserta didik dalam meraih apa yang dicita-

citakan dengan kegigihan dan perjuangan. Siswa membaca novel Haji 

Backpacker karya Aguk Irawan MN, kemudian guru membacakan 

motivasi yang terdapat dalam novel Haji Backpacker. Siswa 

menginterpretasikan atau memahami motivasi-motivasi yang terdapat di 

dalam novel Haji Backpacker. Motivasi dalam novel Haji Backpacker 

karya Aguk Irawan MN diharapkan mampu diterapkan dalam kehidupan 

siswa. Agar mampu meraih apa yang ia cita-citakan dan menumbuhkan 

nilai-nilai religius dalam diri peserta didik. 
 

B. Saran 

Saran yang ingin disampaikan peniliti dalam penelitian dapat 

dipaparkan sebagai berikut.  

1. Bagi Pembaca 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

karya sastra, khususnya novel Haji Backpacker karya Aguk Irawan MN. 

Novel ini mengandung motivasi yang kuat sehingga dapat menjadikan 

inspirasi bagi pembaca untuk terus berprestasi dan berkarya.  
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2. Bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

Novel Haji Backpacker karya Aguk Irawan MN mempunyai aspek 

motivasi yang kuat sehingga novel ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan ajar dalam pembelajaran sastra Indonesia. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk 

menggembangkan penelitian yang sejenis aspek motivasi dalam novel. 

Peneliti juga berharap agar peneliti lain mampu mengembangkan aspek 

motivasi pada jenis karya sastra lain, yaitu puisi, cerpen, dan drama. 

Peneliti lain diharapkan mampu membuat penelitian yang lebih baik 

sehingga mampu mengembangkan kesusastraan Indonesia. 

 

 


