
  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

disimpulkan bahwa pesan dakwah pada buku Habib Umar Bin Hafizh Bercerita 

yaitu: 

Analisis pesan dakwah adalah suatu kegiatan untuk mendalami sebuah 

pesan dakwah hingga pesan tersebut jelas dan terperinci. Pesan dakwah yang 

terdapat pada penelitian ini mencakup tentang akidah, syariah serta akhlak. 

Sebelum meneliti, cerita yang ditulis dalam buku ini serat dengan nilai-nilai atau 

pesan dakwah, akidah, syariah dan akhlak. Agar peneliti dengan mudah mencari 

pesan-pesan dakwahnya.  

Habib Umar adalah seorang da’i yang berasal dari kota Tarem Hadramaut. 

beliau lahir pada hari senin 27 Mei 1963 M bertepatan dengan 4 Muharram 1383 

H. Habib Umar Bin Hafizh adalah seorang yang sangat dikagumi oleh masyarakat 

karena tutur kata yang lemah lembut dan juga ketampanan beliau. Bahkan 

manisnya senyum beliau. Beliau juga disebut seorang pemaaf. 

Buku Habib Umar Bin Hafizh bercerita disusun dan diterjemahkan oleh 

Muhammad di Solo pada bulan Ramadhan 1442 H.  Buku tersebut memuat 

kumpulan-kumpulan ceramah Habib Umar. Yang awalnya ceramah tersebut 



  

berbentuk audio visual kemudian dijadikan buku agar penggemar beliau tidak 

bosan menonton audio visual, tetapi juga bisa dengan membaca buku.   

Banyak kesan dari para pembaca buku Habib Umar bin Hafizh Bercerita. 

Salah satunya yaitu Setelah membaca buku tersebut, membuat saya memiliki 

mahabbah kepada juriyat nabi, khususnya guru mulia Al-Habib Umar Bin Hafizh. 

Tambah cinta kepada kota sejuta wali di Hadramaut khusus kepada Al-Faqih 

Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’alawiy dan Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. 

Bahkan ulun ada niat hati kalau Allah memberi umur panjang rezeki yang 

berkelebihan. hendak berziarah ke kota sejuta wali di Zanbal.  

B. Saran 

Beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti mengenai penelitian 

analisis pesan dakwah dalam buku Habib Umar bin Hafizh Bercerita, yaitu: 

1. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa lainnya dan menjadi 

amal shaleh yang memanfaatkannya.  

2. Kepada para pembaca buku Habib Umar bin Hafizh Bercerita, membaca 

memanglah sangat membosankan, tetapi berbeda dengan buku ini. Buku 

yang berjudul Habib Umar bin Hafizh Bercerita ini memiliki judul 

banyak dan beragam, dari kisah di dalamnya pun berbeda sehingga tidak 

membosankan. Petiklah pesan yang positif dari cerita tersebut. 

3. Kepada percetakan Kota Ilmu yang mencetak buku Habib Umar bin 

Hafizh agar penjilidannya lebih diperhatikan lagi supaya tidak ada bab 

yang hilang atau tertinggal. Sehingga tidak membuat para pembaca 



  

kebingungan. Dan kami selaku pembaca menunggu cetakan berikutnya 

dengan isi yang sesuai dari daftar isinya.  

4. Kepada peneliti selanjutnya atau peneliti buku yang lain, jika kalian 

membaca penelitian ini hendaklah kalian dalami buku tersebut sebelum 

meneliti agar tidak kebingungan dalam meneliti buku. 

  


