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BAB V 

PENUTUP 

Pada bagian akhir pembahasan ini, penulis mengambil sebuah kesimpulan 

yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembuatan 

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

dengan harapan dapat menjadi sebuah konstribusi pikiran yang berhargabagi 

dunia pendidikan. Selain itu, penulis juga memaparkan saran-saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi pendidik, lembaga pendidikan, mastyarakat 

serta penulis selanjutnya yang ingin memperluas hasanah pendidikan. 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji dan menganalisis kajian nilai pendidikan yang 

terkandung dalam novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum 

Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam pendidikan Islam sangat penting 

demi terbentuknya kepribadian seseorang. Hal ini dapat dipahami bahwa 

ajaran Islam serta pendidikan karakter mulia yang harus diteladani agar 

manusia yang hidup sesuai dengan tutunan syari’at. Sesungguhnya 

Rasulullah SAW adalah contoh serta teladan bagi umat manusia yang 

mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai karakter mulia kepada 

umatnya. Sebaik-baik manusia adalah yang baik karakter atau akhlaknya 
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dan manusia yang sempurna adalah yang akhlak al-karimah, karena ia 

merupakan cerminan iman yang sempurna.  

Terdapat banyak sekali nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam 

novel Bulan Terbelah di Langit Amerika, diantaranya kerja keras, 

toleransi, jujur, ikhlas, sabar, dan iman yang meliputi iman kepada Allah, 

malaikat, rasul, dan hari akhir.  

2. Nilai-nilai pendidikan dalam novel “Bulan Terbelah Di Langit Amerika” 

jika direlevansikan dengan pendidikan Islam dinyatakan relevan karena 

pada hakikatnya pendidikan yang dilaksanakan seseorang tidak hanya 

berorientasi dengan pendidikan duniawi saja, melainkan juga harus 

berorientasi pada pendidikan ukhrawi. Dengan menumbuhkan 

kepribadian yang berkarakter serta dalam mewujudkan kesempurnaan 

hidup seseorang ingin dicapai melalui pendidikan Islam dalam rangka 

menjadi Insan Kamil dengan meningkatkan takwanya kepada Allah dan 

berserah diri selama hidup di dunia serta berharap husnul khatimah ketika 

kehidupannya berakhir.      

B. Saran-saran 

Dari kesimpulan diatas, penulis sedikit ikut berpartisipasi untuk 

memberikan saran-saran yang bertujuan untuk mendukung proses 

penyampaian nilai-nilai pendidikan karakter. Saran-saran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi para Guru dan Pendidik 
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Para pendidik dapat menggunakan kisah yang terdapat dalam novel 

sebagai media pembelajaran dalam membentuk akhlak anak didik. Karena 

setelah ditelaah, cerita yang terdapat dalam novel Bulan Terbelah di Langit 

Amerika syarat akan nilai-nilai akhlak yang menghantarkan para anak 

didik memiliki karakter islami. 

2. Bagi para Orang Tua 

Novel Bulan Terbelah di Langit Amerika dapat dijadikan sebagai media 

penanaman karakter bagi remaja karena dari segi alur cerita yang menarik 

dan tidak terlalu berat. Orang tua juga dapat menjadikan novel tersebut 

sebagai rujukan kisah bercerita untuk anak-anak setelah menyusun 

kembali dengan bahasa yang dapat dicerna sesuai dengan pertumbuhan 

anak. 

3. Bagi para Anak Didik dan Pembaca 

Novel Bulan Terbelah di Langit Amerika berkisah tentang perjalanan 

spiritual untuk mencari sebuah kebenaran, untuk menyatukan kembali 

yang dahulunya terpisah serta mengungkap fakta-fakta sejarah yang belum 

terungkap sebelumnya serta mengajak untuk berpetualang melalui dialog 

dan momolog dalam cerita seolah-olah ikut mengalami petualangan. 

4. Bagi para Peneliti Selanjutnya 

Bagi para peneliti selanjutnya yang hendak meneliti dengan tema yang 

sama disarankan untuk menggali sumber data dan referensi yang lebih 

akurat dan mendukung. 
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C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, 

hidayah serta inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelasaikan skripsi ini 

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul: Nilai-nilai 

Pendidikan Karakter Yang Terdapat Dalam Novel “Bulan Terbelah di Langit 

Amerika dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam” karya Hanum 

Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan serta kedangkalan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena 

itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya sebagai penutup, penulis mohon maaf atas segala kekurangan 

dan kesalahan, serta penulis berdo’a semoga skripsi ini bermanfaat khususnya 

bagi diri penulis sendiri dan umumnya bagi semua pihak yang  benar-benar 

membutuhkannya. Amiin 

 

 


