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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan, maka berikut 

kesimpulannya: 

1. Novel Hati Suhita karya Khilma Anis adalah representasi keberagamaan dari 

Islam moderat yang ditampilkan melalui tokoh-tokoh novel dengan 

mengangkat background Islam Pesantren. Pesan dakwah yang ada dalamnya 

bersifat soft atau lembut, meliputi pesan Akidah, pesan Akhlak, serta pesan 

Syari’ah.  

2. Pesan dakwah tentang akidah ialah pesan dakwah yang mencakup keyakinan 

seorang hamba kepada Allah. Pesan dakwah akidah dalam novel Hati Suhita 

meliputi pesan tawakal yakni bersandar segala sesuatu kepada Allah SWT. 

Pesan tawakal terdapat dalam novel Hati Suhita pada halaman 304, 384 dan 

386. 

3. Pesan dakwah tentang akhlak adalah pesan mengenai perilaku baik dalam 

Islam. Pesan dakwah akhlak dalam novel Hati Suhita meliputi, 

a. Sabar, adalah tahan menghadapi ujian, menyembunyikan keluh kesah 

dan sabar menjaga ikatan pernikahan. Pesan sabar terdapat dalam novel 

Hati Suhita pada halaman 4, 12, 27, 30, 43, 51, 61, 150 dan 385, pesan 

tentang mikul duwur mendem jero  pada halaman 16, 18, 19, 337, dan 

354, sementara pesan tentang menjaga ikatan pernikahan pada halaman 

30, 43, 44, 53, 84, 155, 283 dan 337. 

b. Syukur, adalah tanda terima kasih pada Allah SWT. atas nikmat  yang 

diberikan pada dirinya, tanpa mengingkari karunia yang telah diberikan-

Nya. Pesan syukur terdapat di novel Hati Suhita pada halaman 81, 

100,109 dan 370. 

c. Ikhlas, adalah mengerjakan sesuatu dengan ketulusan hatinya, menerima 

segala sesuatu dengan lapang dada dan merelakan sesuatu yang bukan 
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miliknya. Pesan ikhlas terdapat dalam novel Hati Suhita pada halaman 

180, 217, 224, 232 dan 257. 

d. Birrul Walidain, adalah tindakan berbakti (berbuat baik) kepada kedua 

orang tua, termasuk tidak berkata kasar kepada keduanya. Pesan birrul 

walidain terdapat dalam novel Hati Suhita pada halaman 104, 128, 153, 

261 dan 262. 

4. Pesan dakwah syari’ah adalah pesan dakwah tentang syariat pedoman hidup 

dalam Islam. Pesan dakwah syariah dalam novel Hati Suhita meliputi, 

a. Do'a, adalah keinginan meminta dan memohon kepada Allah SWT, baik 

kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Pesan do’a terdapat dalam 

novel Hati Suhita pada halaman 35, 62, 81, 105, 282, 290, 299 dan 385.  

b. Shalat, merupakan rangkaian perbuatan dengan ucapan terntentu yang 

memulainya dengan takbiratul ihram dan mengakhirinya dengan salam. 

Pesan shalat terdapat dalam novel Hati Suhita pada halaman 30, 104, 

105, 269, 313 dan 341.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang dapat penulis 

berikan adalah; bagi pendakwah, sadar akan novel yang juga salah satu media 

efektif dalam penyampaian pesan. Bagi masyarakat juga hendaknya media cetak 

lebih bisa dimanfaatkan sebagai  teknologi karena penyampaian lewat media 

tulisan, dapat lama bertahan serta dicetak ulang. 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum secara mendalam 

mengkaji pesan-pesan dakwah  karena merupakan hasil dari telaah sebuah novel. 

Kedepan, peneliti berharap kepada yang hendak meneliti tema serupa agar 

mengkaji secara lebih luas dan mendalam. 


