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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah ~ari cerpen berjudul Neighbour Rosicky maka dapat disimpulkan sebagai.

berikut:

1,

Peran mitos the American Dream dalam cerpen Neighbour Rosicky dapat di pelajari
meialui unsur intrinsiknya, khususnya alur, karnkter dan lata!'.

2.

Peron mitos the American Dream sangat besar bagi kehidupan Rosicky k:arena dapat
mema"mya mergadi orang yang giat, rajin dan seialn berusaha kerns untuk mencapai
sukses yang didambakannya. Namun sukses yang diraih meialui mitos the American

Dream tidak hanya untuk kfbel'bBsilan.1IIlIteri semata-mata, tetapi hams diimban.gi dengan

keberhasiIan spiritual, Tanpa kedua~ maka orang tidak akan. rnemiliki keseimbangan.

daIam hidupnya. Jiwanya akan temsa hampa sekalipun haria melimpah. Keberhasilan.
spiritual ini diperlukan dalam menghadapi oobaan dan penderitaan, sehingga orang tidak

mudah putus asa tapi dengan tabah dan tegar rintan.gan dan cobaan itu dapat diatasinya.
3,

Sukses yang dimih oleh seseorang rnempunyai kadar ni1ai yang berbeda dari orang yang

1ain. Apa yang dipandang berhasil oleh seseo1'ang belum tentu demikian. bagi orang lain.
Sikapyang paling baik dan tepat untuk menyi.asati perbedaan. ini memang be!puIang pada
masing-masing orang.
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4.

Omng tidak akBn peroah dapat mdupakan ataupun menghilangImn. ciri-ciri yang menjadi

siftIt bangsanya. Karena setiap manusia m.emang diIahlrkan bel:beda, begitu pula setiap
bangsa memiliki ciri-ci.ri budaya maupun kebiasaan yang unik dan ini merupakan

kebanggaan tersendiri bagi orang dengan bangsa tertentu tersebut. Keinginan untuk
melebur budaya maupun kebiasaan berbagai bangsa menjadi satu budaya dan kebiasaan
yang disebut the MeiHng Pot myth tidak mungkin dilakuk:an. Masing-masing bangsa
mempunyai keunikannya sendiri yang tidak dapat dihilanglam

5.

Dan cerpen Neighbour Rosicky dapat diambil manfi!atnya yaitu untuk mencapai cita
citanya orang hams bemsaha.sepennh batinya melalui ketjakems, bukan dati harta warisan
atanpun hubungankeluarga maupun teman.. Kebet:hasilan dibidang materi hams dilmbangi
dengan keberhasilan spiritual agar tercapai kebahagiaan lahir dan batin.
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