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BAB IV 

SIMPULAN 

 

 Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut 

hubungan antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan 

kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan tercipta kehidupan 

bersama yang harmonis. Proses sosial adalah sebuah interaksi atau hubungan timbal 

balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang 

hidupnya didalam masyarakat. 

 Dari analisis yang telah dilakukan terhadap tokoh Honami dan Tanaka 

Makoto dalam novel Seibo karya Akiyoshi Rikako, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

 

1. Novel Seibo adalah novel serius yang tergolong misteri. Novel tersebut 

menceritakan tentang kehidupan dan konflik sosial yang dialami oleh kedua 

tokoh utamanya, yaitu Honami dan Tanaka Makoto dalam upaya mereka 

melindungi putrinya. 

2. Interaksi sosial pada tokoh Honami dan Makoto berbuah imbang antara interaksi 

sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif hanya 

ditemukan dalam bentuk kerja sama dan akomodasi, sedangkan dalam interaksi 

sosial disosiatif ditemukan dalam bentuk persaingan, kontravensi dan pertikaian 

atau konflik.  

Fakta yang ditemukan dalam interaksi sosial pada tokoh Honami dan Makoto 

yang telah dianalisis membuktikan bahwa interaksi sosial yang terjalin pada 

tokoh Honami dan Makoto merupakan penggambaran kehidupan masyarakat 

Jepang Modern, yang telah mengikuti perkembangan dunia global, namun tetap 

terdapat unsur kebudayaan Jepang, yaitu budaya disiplin dan tepat waktu. 

3. Konflik yang diceritakan dalam novel, dilatarbelakangi oleh niat seorang ibu 

yang ingin melindungi putrinya. Sosok ibu dalam novel tersebut ditokohkan 

sebagai tokoh utama, yaitu Honami dan Tanaka Makoto. Konflik yang disusun 
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apik oleh Akiyoshi Rikako tersebut cukup kompleks, konflik tersebut 

disebabkan karena adanya perbedaan antar individu. Juga dengan adanya konflik 

pribadi antara tokoh Honami dan Tokoh Makoto dengan tokoh-tokoh lainnya, 

baik itu di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan bermasyarakat. 

Konflik sosial yang terjadi di dalam novel merupakan konflik yang timbul oleh 

masyarakat itu sendiri. Hal itu dibuktikan dengan tidak ditemukannya penyebab 

konflik yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


