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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

       Berdasarkan penelitian diatas, dibawah ini merupakan kesimpulan 

oleh penulis dari seluruh isi  penelitian : 

1. Pesan dakwah akhlaq digambarkan dalam tokoh utama yaitu Alfi, 

kesabaran ,  kebaikan, keikhlasan dan selalu bersyukur atas segala 

nikmat yang telah dilimpahkan Allah SWT kepadanya.  

2. Pesan dakwah akidah, tokoh Alfi memiliki ketaqwaan, keyakinan, 

istiqomah , dan selalu bertawakal kepada Allah SWT. Sehingga dalam 

keadaan apapun Alfi tidak berburuk sangka kepada Allah SWT 

terhadap segala semua ketentuannya, dan sebagai hamba yang beriman 

Alfi selalu berpikir positif  kepada Allah, atas apa yang diberikan 

kepadanya dengan meyakini bahwa tidaklah Allah menurunkan 

berbagai musibah maupun nikmat  melainkan sebagai ujian atas 

keimanan yang kita miliki. 

3. Pesan dakwah syari’ah, Alfi seorang gadis cantik sholihah dari segala 

pilihan hidupnya Alfi ingin selalu dekat dengan Allah dan memilih 

menghafal Al-qur’an dan mendalami ajaran–ajaran Islam, disetiap 

langkahnya Alfi selalu meminta petunjuk kepada Allah melalui do’a-

do’a yang Alfi panjatkan setelah sholat dan melaksanakan sholat 

istikharah dengan meminta petunjuk yang baik bagi Allah untuk 

dirinya. 
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B. Saran-saran 

       Adapun saran-saran yang penulis sampaikan dalam penelitian pesan-

pesan yang ada didalam novel Islami antara lain: 

1. Pelaku  dakwah, hendaknya lebih menyadari bahwa dunia sastra atau media 

cetak seperti novel dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah, karena 

lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan dakwah. Oleh karena itu 

para penulis novel lebih mempelajari unsur novel dengan baik dan dalam 

menceritakan isi novel secara runtut. 

2. Para da’i, seharusnya lebih bisa memanfaatkan teknologi di era modern saat 

ini. Dengan berdakwah melalui media cetak atau media tulisan, pesan yang 

disampaikan didalamnya bisa bertahan lama dan bisa berulang kali dicetak 

sehingga pesan yang ada dapat dinikmati sekaligus turun ke generasi 

berikutnya. 

3. Semoga hal yang baik didalam penelitian ini dapat menjadi masukan untuk 

mengembangkan karya sastra, khususnya novel yang bernilai Islami. Dengan 

demikian dapat diterbitkan lebih banyak novel Islami lainnya. 
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C. Kata Penutup 

       Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik, inayah, dan 

hidayahnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

melalui proses yang harus peneliti tempuh. Walau terdapat kendala, namun 

atas pertolongan Allah SWT penelitian ini dapat selesai sesuai batas waktu 

yang ditentukan. Peneliti mhon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam 

penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas, dimengerti, dan lugas.  Karena 

peneliti hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Akhirnya saran 

dan kritik yang membangun selalu dinantikan peneliti sehingga ini dapat 

membuat peneliti perkembang dengan lebih baik lagi, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca khusus pada peneliti. Amin. 

  

 


