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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Setelah menjelaskan dan menganalisa  pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya. Maka penulis mencoba memberikan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Wo Ai Ni Allah terdapat pesan yang menyangkut nilai-nilai agama Islam atau pesan 

dakwah, seperti tentang keimanan, Iman kepada Allah menjauhi kesyirikan, dan 

iman kepada Qoda dan Qadar bersabar akan takdir Allah. kemudian terdapat pesan 

akhlak yakni akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada manusia, seperti bebaik 

sangka kepada Allah dan sesama manusia, menjunjung tinggi teloransi beragama, 

berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain, bersyukur akan nikmat 

yang Allah berikan, tidak menyakiti hati orang lain, tidak sombong, serta tolong 

menolong. 

2. Karakter dalam novel ini ialah bahwa Amei Chan adalah gadis cantik, lucu tetapi 

mempunyai tekanana batin yang sangat kuat untuk menyakinkan bahwa Tuhan itu 

ada. Tan Tio adalah ayah dari Amei Chan yang dimana iya mempunyai karakter 

selalu ingin tahu apa itu Tuhan, sampai-sampai dia mati terbunuh karena keinginan 

tahunya akan Tuhan dan menasehati saudaranya agar lekas bertaubat kejalan yang 

benar. Mei Hwa istri dari Tan Tio ibu dari Amei Chan dimana dia mempunyai 

karakter pemarah dann tergesa-gesa dalam bertidak, seperti saat dia meninggalkan 

Amei Chan sendirian di kereta api dan akhirnya menyesal. 
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A. Saran  

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan adalah : 

1. Bagi pengarang, diharapkan dapat meningkatkan kreatifitasnya dan terus 

menunjukan eksistensinya dalam hasil karya tulis. Terutama hasil karya yang 

menyangkutkan pesan-pesan dakwah yang meliputi pesan akidah, syariah dan 

akhlak. Bagi para pengarang muslim hendaknya dapat mencontohkan terhadap 

apa yang dilakukan Vanny Chrisma Wati, 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 dlam bidang karya tulis yang selama ini dianggap sulit dan 

menbosankan tapi sebenarnya tidak demikian. Untuk mewujudkannya dapat 

mengadakan kajian karya tulis, terutama hasil karya penulis muslim. 

Pembahasan dalam karya tulis ini telah membahas mengenai pesan-pesan 

dakwah dalam novel Wo Ai Ni Allah, berkaitan dengan bidang akidah, syariah 

dan akhlak saja, beserta dengan penjabaran-penjabaran yang mengacu pada 

Al-Quran dan Sunnah. 


