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BAB IV 

Penutup 

 

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan skripsi ini atas uraian yang sudah 

dibahas terutama untuk bab ke-2 dan bab ke-3, karena kedua bab ini merupakan inti 

dari penulisan skripsi ini. Setelah menyimpulkan atas pembelajaran isi skripsi ini, 

penulis akan memberikan saran yang diperlukan dan dibutuhkan kepada pembaca. 

 

Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, puisi ini merupakan salah satu puisi yang  

mewakili periode baru di Cina, puisi Dinding Seputih Salju dibuat berdasarkan 

pengalaman si penulis pada masa Revolusi kebudayaan. Puisi Dinding Seputih 

Salju jika dilihat merupakan sebuah puisi yang terlihat biasa saja, tapi siapa sangka 

di dalam puisi ini penulis memberikan pesan yang indah, setiap kata, dan setiap bait 

yang dia gunakan di dalam puisi ini mudah di mengerti, selain mudah dimengerti 

dia juga menggunakan pemilihan kata yang baik. Setiap bait yang ada di dalam 

puisi ini mempunyai arti. Selain menggunakan kata-kata yang baik, penulis dalam 

membuat puisinya juga menggunakan simbol-simbol untuk menunjukan makna 

yang sebenarnya.  

Selain sebagai luapan kesedihan puisi ini juga merupakan  harapan, mimpi akan 

kehidupan yang lebih baik, dan juga lebih indah, puisi ini dapat digunakan sebagai 

alat agar masayarakat dapat mulai membangun kehidupan mereka baik dengan 

keluarga maupun orang yang dikasihinya. Meskipun membutuhkan banyak usaha, 

tenaga, serta waktu untuk membangun kembali susunan kehidupan mereka yang 

telah hancur. 

Puisi Dinding Seputih Salju mempunyai keterkaitan dengan ideologi yag dianut 

oleh Cina hingga pada saat ini. Puisi ini menyinggung mengenai dampak serta 

harapan yang terjadi pada saat dan setelah  perubahan kepemimpinan terjadi.selain 

ideolgi cina puisi ini juga berkaitan dengan nasionalisme negara yang di tinggali 

oleh penulis, siapaun anda, apa agama anda, itu tidak diperlukan untuk menunjukan 

nasionalisme, nasionalisme hanya bisa ditunjukan jika anda mencintai negara anda, 
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bukan hanya dalam kekuatan militer tapi juga bisa ditunjukan dengan bebagai 

macam prestasi yang membuat negara anda bangga, serta menjaga agar tidak terjadi 

kericuhan ditempat yang anda ditinggali. 


