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BAB IV 

KESIMPULAN 

 
 

Berdasarkan analisis unsur intrinsik melalui pendekatan sastra pada novel 

Yougisha X No Kenshin karya Keigo Higashino, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa tokoh Ishigami mempunyai watak pengamat yang dapat dilihat dengan 

kemampuannya yang dapat mengamati sekitarnya dengan cepat. Ishigami juga 

merupakan orang yang teliti. Ishigami juga termasuk orang yang genius, ia 

merupakan orang yang sangat pintar. Alur dalam novel Yougisha X No Kenshin 

adalah alur maju dan memiliki akhir yang sedih (sad ending). Latar waktu yang 

terdapat dalam novel Yougisha X No Kenshin adalah pada tanggal 9 Maret sampai 

10 Maret. Latar tempatnya yaitu Apartemen Yasuko dan Sungai Edo. Dan latar 

sosialnya adalah pandangan hidup masyarakat Jepang tentang bunuh diri. Mereka 

beranggapan bahwa bunuh diri merupakan satu-satunya jalan keluar jika mereka 

mempunyai masalah ataupun tidak mempunyai tujuan hidup. 

Sedangkan berdasarkan analisis unsur ekstrinsik melalui pendekatan 

psikologi abnormal yaitu konsep perilaku psikopat, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa perilaku tokoh Ishigami mencerminkan perilaku psikopat menurut teori Dr. 

Hervey Cleckey. Dari dua belas ciri-ciri psikopat yang dijabarkan oleh Dr. Hervey 

Cleckey, ada delapan ciri-ciri psikopat yang tercermin pada tokoh Ishigami. 

Pertama, Ishigami mempunyai kecerdasan yang melebihi orang pada umumnya. 

Selain itu, Ishigami juga fasih dalam berbicara dengan selalu berkata bohong dengan 

siapapun untuk tujuan yang dia inginkan. Seorang psikopat memiliki sifat egois dan 

pandai berbohong sama seperti Ishigami yang melakukan sesuatu sesuai 

keinginannya tanpa memperdulikan orang disekitarnya. Ciri-ciri lain dari seorang 

psikopat yang ada di dalam diri Ishigami adalah tidak mempunyai rasa menyesal. 

Selain itu, Ishigami adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu Ishigami gagal 

dalam menjalani hidupnya, terlihat dari apa yang ia rencanakan selalu gagal dan 

berakhir berantakan. Ciri-ciri psikopat terakhir yang terdapat pada tokoh Ishigami 

adalah anti sosial. Anti sosial di dalam psikopat lebih menekankan pada diri yang 

tertutup dan pandai menyembunyikan sesuatu. Setelah menganalisis novel 
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Yougisha X No Kenshin, penulis juga menyimpulkan bahwa lingkungan, rasa kasih 

sayang dari orang lain dan pengalaman bersosialisasi sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan kepribadian seseorang. Kurangnya bersosialisasi membuat kita 

menjadi egois dan kurang bisa berurusan dengan orang lain yang membuat kita 

sering salah paham dan membuat kita tidak bisa bertanggung jawab. 

 


