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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang gaya hidup 

hedonis dalam novel In bed With Model$ karya Moammar Emka, dapat 

ditarik kesimpulan gaya hidup yang terjadi pada tokoh dalam hal hiburan, 

pakaian dan makanan adalah sebagai berikut : 

1. Gaya hidup dalam hal hiburan pada novel In Bed With  Model$ karya 

Moammar Emka yang dialami para tokoh dilihat dari perilaku seorang 

model dalam hidupnya selalu memasuki tempat-tempat hiburan malam 

seperti cafe dan diskotik, model tersebut menemani laki-laki yang berduit 

di tempat hiburan malam hingga menemani liburan keluar kota dan tidak 

hanya itu bahkan mengorbakan dirinya demi mendapatkan uang yang lebih 

untuk memenuhi hidupnya yang serba mewah. Dia mencari bonus yang 

didapatkan lebih besar dari pendapatannya sebagai seorang model untuk 

bersenang-senang dengan temannya sesama model di hiburan malam. 

2. Gaya hidup dalam hal pakaian pada novel In Bed With  Model$ karya 

Moammar Emka pada dasar tokoh seorang model memilih menggunakan 

pakaian yang ber merk dengan bandrol yang mahal sesuai trend saat ini. 

Pakaian yang selalu digunakan model dalam sehari-hari ataupun pergi 

ketempat hiburan malam selalu memakai pakaian yang sedikit 

memperlihatkan body  yang seksi karena seorang model haruslah tampil 

seksi dan glamor di hadapan semua orang yang berada di tempat hiburan 

malam, tidak hanya itu pakaian seksi digunakan model saat melakukan 

fashion show dan pemotretan majalah dewasa. 

3. Gaya hidup dalam hal makanan pada novel In Bed With  Model$ karya 

Moammar Emka dilihat dari keseharian tokoh yang selalu mengkonsumsi  

makanan yang serba mewah dan minuman yang beralkohol  dengan harga 

yang mahal yang terdapat pada cafe, restauran, serta tempat hiburan 
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malam lainnya. Kebiasaan model yang sering mengunjungi tempat-tempat 

tersebut juga menjadi kebiasaan para model dalam mengkonsumsi 

minuman yang berbau alkohol tersebut. 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian skrispsi ini. 

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini terbatas mengenai  gaya hidup hedonisme dalam hal dalam 

hal hiburan, pakaian serta makanan. Teori hedonisme yang digunakan 

dalam penelitian ini mengacu kepada cara seorang model menikmati 

hidupnya dengan bersenang-senang yang berlebihan. Di dalam novel In 

Bed With Model$ karya Moammar Emka masih banyak sisi menarik dari 

novel yang bisa dianalisis lagi. Peneliti selanjutnya dapat membedah karya 

sastra novel In Bed With Model$ melalui sudut pandang lain dan dari teori 

yang lain. 

2. Keterbatasan peneliti dalam menganalisis karya sastra novel In Bed With 

Model$ karya Moammar Emka membuat penelitian ini tidak sempurna, 

masih banyak misteri yang belum terungkap dari beberapa gaya hidup 

yang ada. Peneliti lebih condong pada gaya hidup hiburan, pakaian dan 

makanan dengan menggunakan teori hedonisme. Deskripsi mengenai 

hedonisme dalam novel In Bed With Model$ karya Moammar Emka 

hendaknya  dapat dijadikan bahan dan acuan bagi perjalanan hidup untuk 

selalu kreatif dan bermotifasi dalam berkarya dan bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. 

 

 


