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BAB V 

PENUTUP 

Pada bagian akhir dari pembahasan ini, penulis mengambil sebuah 

kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis dari novel Jangan Biarkan Surauini 

Roboh karya Taufiqurrahman Al-Azizy yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan 

skripsi ini. Penulis juga memberikan saran-saran yang dirasa cukup relevan dan 

perlu, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pikiran-pikiran yang 

berharga bagi dunia pendidikan. Selain itu, penulis juga memaparkan saran-saran 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pendidik, lembaga pendidikan, 

masyarakat serta bagi penulis selanjutnya yang ingin memperluas hasanah 

pendidikan. 

A. Simpulan 

Setelah penulis mengkaji dan menganalisis nilai–nilai Pendidikan 

Islam yang terkandung dalam novel “Jangan Biarkan Surau ini Roboh” karya 

Taufiqurrahman Al-azizy dan aplikasinya dalam pendidikan Islam maka 

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai–nilai Pendidikan Islam dalam novel Jangan Biarkan Surau Ini Roboh 

yang dapat dijadikan pembelajaran bagi semua kalangan khususnya para 

remaja dan anak–anak adalah:  

 

 

 

a) Iman kepada Allah dan Rasulullah  
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I. Iman kepad Allah 

Iman kepada Allah berarti menyakini dengan sepenuh hati 

bahwa Allah SWT. adalah ada dan satu – satunya zat yang 

wajib disembah dan juga ditaati segala perintah-Nya dan 

dijauhi segala larangan-Nya.  

II. Iman kepada Rasulullah 

Iman kepada para rasul berarti memercayai dan meyakini 

dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT. telah memilh dan 

mengutus beberapa orang pilihan sebagai rasul. 

b) Kesabaran  

Mendidik diri untuk bersabar, di mulai dari pemahaman bahwa 

sabar merupakan salah satu keutamaan seorang mukmin. Sabar adalah 

menerima takdir atau nasib yang diberikan Allah Swt kepada kita  

dengan senang hati dan lapang dada, tidak menyalahkan siapapun 

terlebih kepada Allah Swt. Dari penjelasan tersebut bahwa seluruh 

cobaan yang diberikan Allah kepada para hambanya, pasti mempunyai 

hikmah yang sangat dalam, bisa bermaksud menegur hamba yang 

sudah lupa terhadap-Nya. Bisa  juga bermaksut menguji kesabaran 

hambanya dan sebagainya yang penting slalu berfikir postif dan sabar 

terhadap takdir Allah Swt..  

c) Berbakti Kepada Kedua Orang Tua 

Berbakti kepada orang tua adalah mematuhi petintah orang 

tua, mengerjakan hal – hal yang memang orang tua perkenankannya. 
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Lemah lembut dalam bertutur kata juga termasuk berbakti kepada 

mereka, berendah hati dihadapan mereka, mendoakan mereka dan 

memprioritaskan kepentingan mereka. 

d) Berjilbab 

Jilbab adalah busana muslimah yang dapat menutup seluruh 

tubuh. Jilbab sama halnya dengan kerudung yang berarti busana wanita 

muslimah. 

B. Penutup  

Dengan mengucap syukur yang sedalam–dalamnya kehadirat Allah 

SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

dengan judul: Nilai – nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Novel 

“Jangan Biarkan Surau ini Roboh” Karya Taufiqurrahman Al-Azizy. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini  masih jauh dari kesempurnaan 

dan masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi tulisan, 

gaya bahasa, materi dan data dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan 

saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki 

skripsi ini. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyusunan skripsi ini, yang telah membantu baik secara moril maupun 

spiritual sehingga skripsi ini bisa selesai. Dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak pada 



65 
 

 
 

umumnya Untuk itu saran dan kritik penyempurnaan dari berbagai pihak 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita bersama 

selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu mendapat petunjuk agar dapat 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amiin.  

 

 


