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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis muatan dakwah yang terkandung 

dalam puisi Jumari Hasibuan pada buku “Tentang Jejak Yang 

Hilang”, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Interpretasi muatan dakwah puisi-puisi Jumari Hasibuan 

dengan menggunakan pendekatan strukturalis genetik 

menghasilkan gambaran yang jelas. Struktur-struktur 

pembangun puisi seperti : diksi, pengimajinasian, rima, 

majas, tipografi, tema, perasaan penyair, nada dan 

suasana, serta amanat dapat diketahui.  Sehingga 

menganalisis puisi dengan pendekatan struktural dapat 

mengkaji karya sastra yang mempunyai kebulatan makna 

(makna intrinsik) sehingga diperoleh pesan penyair. 

2. Penulis dapat mengungkapkan muatan-muatan dakwah 

yang terkandung dalam puisi-puisi tersebut, yang penulis 

klarifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni : 

a. Masalah aqidah, yaitu : 

1) Ajaran tentang kepercayaan atas ketentuan dan 

ketetapan Allah SWT, seperti panjang pendeknya 

usia manusia. 
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2) Ajaran tentang menghilangkan kegelisahan 

dengan mengingat Allah SWT. 

3) Ajaran bahwa semua makhluk itu pasti akan mati 

b. Masalah syari’ah, yaitu : 

1) Ajaran untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. 

2) Ajaran tentang melaksanakan sholat saat kondisi 

sakit. 

3) Ajaran untuk menjadi pemimpin yang 

bertanggung jawab. 

4) Ajaran beribadah kepada Allah SWT pada malam 

Lailatul Qodar. 

5) Ajaran untuk memohon ampunan di waktu sholat 

tahajud. 

c. Masalah akhlak, yaitu : 

1) Ajaran untuk mempertimbangkan segala bentuk 

perbuatan, baik buruk akan dinilai oleh Allah 

SWT. 

2) Ajaran untuk bersikap jujur atas segala perkataan 

maupun perbuatan. 

3) Ajaran untuk menghormati kedua orang tua dan 

tidak berperilaku kasar kepadanya. 

4) Ajaran untuk tidak takut dalam mengungkapkan 

sebuah kebenaran apabila mengetahuinya. 

5) Ajaran untuk berperilaku sesuai yang 

diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. 
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6) Ajaran merubah sifat dan sikap dengan tujuan 

yang jelas. 

7) Ajaran untuk tidak membanggakan diri sendiri, 

karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 

 

B. Saran-Saran 

Pengamatan penulis dari penelitian panjang yang 

dilakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan. Baik 

bagi masyarakat maupun bagi penelitian selanjutnya. Untuk 

itu penulis memberikan saran-saran, antara lain : 

1. Kepada penyair untuk lebih mengembangkan karya sastra 

yang memiliki kandungan nilai dakwah. 

2. Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya 

Jurusan KPI, agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan 

sebagai literatur penunjang perkuliahan dikemudian hari. 

3. Kepada penelitian berikutnya, agar dapat mempersiapkan 

segala sesuatu dengan baik menyangkut materi maupun 

teori berkaitan karya sastra maupun pendekatan struktural. 

4. Kepada pembaca agar dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai bahan tambahan pengkajian puisi berdasar Al-

Qur’an dan Hadis. 

 

 

 


