
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Novel-novel karya Oki Setiana Dewi merupakan novel-novel yang bisa 

dijadikan pembelajaran untuk diambil hikmahnya, karena banyak sekali nilai-

nilai ajaran Islam yang terkandung di dalamnya. 

1. Pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam novel-novel karya Oki Setiana 

Dewi  secara global materi dakwahnya diklasifikasikan menjadi beberapa 

bagian yaitu segi aqidah, syariah dan akhlak.  

a. Aspek aqidah (masalah keimanan)  

Analisa data yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa dalam 

novel-novel karya Oki Setiana Dewi mengandung beberapa pesan dakwah yang 

ditunjukan dalam kalimat-kalimat yang ia tuliskan. Seperti: Iman Kepada Kitab 

Allah, percaya pada takdir Allah, mengutamakan Allah, ujian sebagai bukti 

keimanan, bergantung hanya kepada Allah, Allah yang mengatur Rizki 

hambaNya, Allah bersama Kita, Istiqamah mencintai Allah dan RasulNya, 

Allah mengikuti prasangka hambaNya, Allah dekat, tantangan iman. 

b. Aspek syariah (masalah hukum Islam) 

Shalat Tahajjud,  Membaca Al-Qur’an, Jual Beli, Thawaf, Bersedekah.  

c. Aspek akhlak (masalah sikap/perilaku) 
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Ada Kemauan Ada Jalan, Berusaha, Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, 

Perintah Menutup Aurat, Identitas Muslimah, Terus Memperbaiki Diri, Sakit 

Sebagai Pelebur Dosa, Tugas Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi, Tawwadhu’ 

dan hijrah, Menghormati Orang Tua, Peduli Dengan Sesama, Bermanfaat Bagi 

Orang Lain, Keutamaan Menuntut Ilmu, Mencintai Karena Allah, Kasih 

Sayang Terhadap Sesama,Bersyukur, mencintai Rasulullah, Pemuda Pemimpin 

Masa Depan, Meluruskan Niat, Keutamaan Mempelajari Bahasa Arab, 

Berlomba-Lomba Dalam Kebaikan, Berbagi Ilmu, Keutamaan Menghafal Al-

Quran, Kewajiban Berdakwah, Persahabatan dan Persaudaraan, Hikmah Datang 

Ke Majelis Kebanggaan Allah dan Saling Memberi Hadiah, Bukti Keimanan, 

Wanita Shalehah, Peran Wanita Shalehah, Menutup Aurat Sesuai Syariat dan 

Tidak Berlebihan, Pasrah dan Menerima Takdir, Sabar, Ikhlas, Do’a Anak 

Yang Shaleh, Kematian Adalah Nasehat Terbaik, Mengingat Kematian, dan 

Kematian Itu Dekat. 

Ketika ditarik korelasinya dari novel satu sampai lima semuanya sama-

sama mengajak kita semua khususnya anak-anak muda untuk kembali lagi 

kepada Allah, untuk bergantung kepada Allah dengan masing masing 

permasalahan yang dihadapi. 

2. Karakteristik pesan dakwah yang disampaikan Oki Setiana Dewi dalam 

novel-novelnya banyak menyampaikan tentang kisah-kisah based on true story 

dengan menceritakan kisahnya dalam perjalananya menggapai ridho Allah 

SWT dan mengambil contoh-contoh orang yang memberikan kisah nyata dalam 
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kehidupanya. Karena menurutnya dengan menggunakan true story akan  lebih 

banyak di dengar dan dibaca serta ketika mendengar cerita atau kisah teladan, 

orang akan mudah sekali tergerak hatinya dan yang terpenting tidak terkesan 

menggurui. 

3. Untuk pengaruhnya novel-novel karya Oki Setiana Dewi mampu membius 

para pembacanya. Bahkan ketika ia mengisi seminar-seminar kemuslimahan,   

para pembaca memberikan respon yang begitu positif dan mengatakan secara 

langsung kepada Oki Setiana Dewi bahwa mereka begitu terinspirasi dan 

berubah setelah membaca buku tersebut. Dan juga melalui komentar-komentar 

yang ada di review novelnya  di google yang memberikan suatu ungkapan 

adanya perubahan-perubahan pada dirinya.  

 Seperti dalam aspek aqidah seeorang merasa semakin yakin kepada Allah 

bahwa Allah akan mengabulkan keinginan hambanya selama ia berusaha dan 

bersungguh-sungguh, mengenal dekat Allah, semakin teguh dengan Islam, 

berprasangka baik kepada Allah dan dalam aspek akhlak mampu merubah 

pandangan dari skeptis menjadi sangat optimis, dapat menyusun prioritas, 

sabar, ihklas, tawadhu, bekerja keras, lebih bersyukur, menyadarkan untuk 

lebih peka terhadap kehidupan sekitar dan berbagi, lebih semangat dalam 

menuntut ilmu, ingin belajar bahasa Arab dan menghafal Al-Qur’an, mengubah 

paradigma yang tadinya belum siap menutup aurat menjadi berjilbab, yang 

sudah berhijab semakin memantapkan dan meyempurnakan hijabnya, 
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termotivasi untuk bertindak lebih baik lagi dalam beribadah, terus memperbaiki 

diri, menambah kekuatan untuk mempersiapkan diri dan juga kekuatan ketika 

datangnya perpisahan, semakin sadar dan sayang dengan orang tua serta 

semakin bersikap baik terhadap orang tua juga orang lain 

B. Saran-Saran 

1. Kepada  Ustadzah Oki Setiana Dewi  kami harapkan agar tetap konsisten 

dalam menulis karya-kaya yang bernuansa dakwah, guna memperkaya 

khazanah media dakwah Islam dan menyampaikan pesan yang menceritakan 

keimanan, Islam dan moral karena tidak semua orang memahami dan mengerti 

bagaimana mengaplikasikan iman,dan akhlaq yang benar sesuai dengan ajaran 

Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga  para pembaca bisa mengambil 

hikmah dari ide-ide yang dituangkan. 

2. Kepada para juru dakwah hendaknya untuk dapat lebih kreatif lagi dalam 

mengemas cara penyampaian dan isi pesan dakwah yang ingin disampaikan 

agar masyarakat atau mad’u merasa tertarik serta tidak membosankan. 

Terutama bagi mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, dengan karya 

sastrapun atau jurnalistik  bisa mengembangkan dakwah dalam rangka Amar 

ma’ruf Nahi munkar. 
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C.Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan dan melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kekuatan dan 

kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dandunia pendidikan pada umumnya. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan bahkan masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan ini 

penulissangat membutuhkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, semoga 

Allah SWT memberikan kemudahan dan pertolongan pada kita semua. Amiin. 


