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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Novel merupakan karya sastra yang bukan hanya sebagai hiburan semata, ia 

memiliki berbagai nilai guna di dalamnya yang dapat diambil dan dimanfaatkan 

pembacanya. Novel Rumah Kertas karya Carlos Maria Domingeuz menyimpan 

berbagai kegunaan bagi pembacanya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat peneliti susun simpulan sebagai berikut: 

1. Nilai guna membaca yang terdapat dalam novel Rumah Kertas, yaitu 

memenuhi tuntutan praktis kehidupan batin, memuaskan tuntutan 

intelektual, meningkatkan kecerdasan intrapersonal, meningkatkan minat 

terhadap sesuatu yang lebih lanjut, meningkatkan kecerdasan matematis-

logis, mengurangi stres, mengisi waktu luang, dan memicu imajinasi. 

2. Faktor pendorong minat baca yang terdapat dalam novel Rumah Kertas 

adalah, yang pertama tersedianya bahan bacaan yang menarik, berkualitas, 

dan beragam di lingkungan pembaca. Kedua, rasa keingintahuan yang 

tinggi atas fakta, prinsip, teori, pengetahuan, dan informasi yang 

diperlukan. Ketiga, suasana yang nyaman untuk membaca. 

3. Membaca novel Rumah Kertas dapat dijadikan sebagai model 

meningkatkan minat baca, karena dengan membaca novel ini pembaca 

akan menemukan nilai guna yang berhubungan dengan manfaat membaca 

dan faktor pendorong minat baca lewat tokoh “Aku”, Brauer, Delgado, dan 
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Bluma yang terdapat dalam novel tersebut. Nilai-nilai tersebut kemudian 

lewat fungsi didaktik sastra memengaruhi dan memotivasi pembacanya 

untuk terus membaca lebih banyak lagi. 

 

B. Saran-Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap isi novel Rumah Kertas karya Carlos 

Maria Dominguez, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yakni 

sebagai berikut: 

1. Bagi profesi pustakawan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model 

dalam meningkatkan minat baca masyarakat secara umum dan pemustaka 

secara khusus. Baik berupa peningkatan sarana dan prasarana yang dapat 

meningkatkan minat baca, maupun penyuluhan terkait manfaat dari 

membaca. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang ilmu perpustakaan agar 

dapat meneliti karya sastra lainnya menggunakan pendekatan sejenis, 

karena masih banyak karya sastra terkait dunia literasi yang belum diteliti. 

3. Bagi pembaca, diharapkan setelah membaca penelitian ini akan dapat 

meningkatkan minat bacanya, baik itu kepada karya ilmiah maupun karya 

fiksi seperti novel yang tentunya memiliki nilai guna sehingga dapat 

diaplikasikan di kehidupan. 

 


