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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji dan menganalisa motivasi belajar peserta didik 

dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi maka dapat penulis simpulkan 

bahwa Novel Negeri 5 Menara ini merupakan sebuah karya sastra yang sarat akan 

motivasi. Novel yang berkisah tentang seorang remaja yang enggan melanjutkan 

sekolah pada lembaga pendidikan agama, namun setelah adanya paksaan dan 

dukungan orang tua Alif dan Sahibul Menara mampu menyelesaikan 

pendidikannya bahkan mampu mewujudkan mimpinya setelah tersihir dan 

menhayati mantra man jadda wajada. Jenis motivasi intrinsik dan motvasi 

ekstrinsik tergambar dari para Sahibul Menara yang giat dan tekun dalm 

belajarnya. Adapun motivasi yang terdapat dalam Novel Negeri 5 Menara sesuai 

dengan motivasi belajar dalam Islam, antara lain: 

1. Berprestasi 

2. Berafiliasi 

3. Berkompetensi 

4. Berkekuasaan 

5. Beribadah, meliputi tiga hal penting yaitu: 

a. Menuntut ilmu agama karena ridha Allah 

b. Berbakti kepada orang tua 

c. Menjadi penghafal Al-Qur’an 

 

B. Saran-saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam rangka memotivasi 

peserta didik dalam belajar melalui karya sastra, terutama novel Negeri 5 Menara 

antara lain: 

1. Agar setiap peserta didik menggali semangat belajarnya melalui novel. 
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2. Peserta didik mampu mencontoh semangat akan motivasi belajar yang ada 

dalam novel maupun media pendidikan lainnya yang bernilai edukatif. 

3. Sebagai apresiasi hasil karya sastrawan sebagai penulis dalam meningkatkan 

perhatiannya guna mencerdaskan pembacanya melalui karya berkualitas. 

4. Agar masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi modern yang ada 

saat ini, baik media cetak, seperti buku, majalah, dan surat kabar maupun 

media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. 

5. Orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga agar 

memberikan perhatian dan pengawasan serta mengarahkan terhadap anak-

anaknya sehingga terhindar dari bahan bacaan maupun tuntutan serta segala 

hiburan yang memberikan pengaruh negatif. 

 

C. Penutup 

Puji syukur kembali penulis panjatkan ke Hadirat Allah, Tuhan yang telah 

menciptakan langit, bumi, beserta isinya diperuntukkan bagi kesejahteraan dan 

kemakmuran umat manusia bahwa penulisan skripsi ini telah selesai. 

Sebagai penutup penulis sadar bahwa skripsi ini hanya sebuah kajian Islam 

yang terkecil dan sederhana dari bahasan Islam yang sangat komprehensif. Oleh 

karena itu kritik konstruktif untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi 

pembaca. Amin. 


