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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Simpulan 

Setelah menjelaskan dan menganalisa pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka penulis mencoba memberikan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pesantren Impian adalah tempat penampungan bagi remaja putra maupun 

putri ketika berada dijalan yang salah dimasa lampau atau dimasa yang 

kelam. Di Pesantren inulah remaja Putra dan Putri belajar menjadi orang 

yang lebih baik dari sebelumnya. Di Pesantren ini juga banyak remajanya 

mendapatkan ilmu yang bermacam-macam, seperti belajar tentang shalat,, 

puasa, mengaji Al-Qur’an dll sebagainya. Serta memberikan arahan 

kepada remaja Putra maupun Putri untuk memahami tentang hal-hal yang 

baik dan mana yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Dalam novel Pesantren Impian, terdapat pesan yang menyangkut nilai-

nilai agama Islam atau pesan dakwah, seperti tentang keimanan, Iman 

kepada Allah, Iman kepada Kitab-kitab-Nya. Kemudia tentang syariah, 

seperti menikah, puasa sunnah dan lain sebagainya. Serta terdapat pesan 

akhlak yakni akhlak kepada Allah, dan akhlak kepada sesama manusia, 

seperti berbaik sangka kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. 

3. Jumlah kategori pesan dakwah yang terdapat dalam novel Pesantren 

Impian adalah sebanyak 27 pesan, yang terdiri dari pesan akidah sebanyak 

4 pesan, syariah 14 pesan, serta akhlak 9 pesan. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan adalah : 

1. Bagi Pengarang, diharapkan dapat meningkatkan kreatifitasnya dan terus 

menunjukkan eksistensinya dalam hasil karya tulis. Terutama hasil karya 

yang menyangkut pesan-pesan dakwah yang meliputi pesan akidah, 

syariah dan akhlak. Bagi para pengarang muslim hendaknya dapat 

mencontoh terhadap apa yang dilakukan Asma Nadia, untuk menggunakan 

karya tulis sebagai alat untuk menyebarkan syiar Islam. 

2. Bagi pembaca, hendaknya untuk tidak hanya sekedar membaca sebagai 

pengisi waktu luang, namun dipelajari dan diteliti nilai-nilai apa saja yang 

terkandung didalamnya. Jika terdapat nilai-nilai yang baik atau ajakan 

kepada jalan yang baik dan benar maka dapat diikuti dan dipraktekkan 

dalam kehidupan nyata. 

3. Bagi mahasiswa Fakultas dakwah dan komunikasi, dapat lebih 

meningkatkan rasa ketertarikan dalam bidang karya tulis yang selama ini 

dianggap sulit dan membosankan tapi sebenarnya tidak demikian. Untuk 

mewujudkannya dapat mengadakan kajian karya tulis, terutama hasil 

karya penulis muslim.pembahsan dalam karya tulis ini telah membahas 

mengenai pesan-pesan dakwah dalam novel Pesantren Impian, berkaitan 

dengan bidang akidah, syariah dan akhlak saja, beserta dengan penjabaran-

penjabaran yang mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah.  


