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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Meneliti dan menganalisis pembahasan yang telah ditemukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan beberapa kesimpulan, 

berdasarkan data yang telah diteliti bahwa “Buku Wanita Yang Dirindukan 

Surga Karya M. Fauzi Rachman” memiliki dakwah yang relevan dan urgen 

(sangat penting) terhadap kehidupan masyarakat. 

1) Buku Wanita Yang Dirindukan Surga Karya M. Fauzi Rachman 

merupakan sebuah buku yang di dalamnya memuat tentang kumpulan 

tulisan yang bernuansa kajian keagamaan dengan memberikan ulasan-

ulasan ringan seputar keimanan, memuat tentang pesan ibadah, akhlak 

dan pesan taqwa kepada pembaca. 

2) Pesan dakwah yang terdapat dalam buku Wanita Yang Dirindukan 

Surga Karya M. Fauzi Rachman meliputi bidang pesan Aqidah, Ibadah 

dan Akhlak. Bidang pesan Aqidah mempunyai subkategori berupa Iman 

kepada Allah, malaikat, kitab suci, nabi dan rasul, hari akhir. Pesan 

Ibadah meliputi bersuci, membaca Al-Qur’an, ibadah sunah dan sholat 

sunnah. Pesan Akhlak meliputi Akhlak Mahmudah dan Akhlak 

Mazmumah. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang ingin disampaikan, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan terhadap Buku Wanita Yang Dirindukan Surga Karya M. Fauzi 

Rachman dalam pengembangan pesan-pesan dakwah adalah: 

1. Sebaiknya setiap da’i agar tidak berdakwah dengan metode lisan saja, 

tetapi bisa juga menggunakan metode penyampaian dakwah dengan 

tulisan atau dakwah bil kitabah. Baik itu dengan menulis buku, menulis 

artikel, novel, menulis di koran, dan media tulisan lainnya yang dapat 

dipublikasikan. 

2. Sebaiknya penulis sebagai pengarang buku bisa menggunakan bahasa 

yang umum tidak terlalu gaul atau terlalu ilmiah/baku agar dapat diterima 

dan dipahami oleh setiap kalangan masyarakat, bisa dikembangkan 

kembali pesan dakwahnya dengan contoh atau tamsil yang menjadikan 

buku itu mudah dipahami dan berikan ilustrasi gambar agar kelihatan lebih 

menarik bagi pembaca. 

3. Bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam, agar dapat lebih memperbanyak pelatihan 

kepenulisan dan memperbanyak praktik penulisan. Agar mahasiswa 

nantinya bisa membuat karya tulis sendiri baik dalam bentuk buku, jurnal 

ilmiah, novel, dan lainnya. Dan bagi para dosen agar bisa membuat buku 

yang ada hubungannya dengan disiplin ilmu mereka masing-masing yang 

berkaitan. 

 


