
BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada BAB IV 

dapat disimpulkan bahwa dalam novel Bait-Bait Cinta Karya Geidurrahman 

Elmishry, terkandung nilai-nilai moral yang sangat berarti bagi kehidupan 

manusia. Adapun nilai-nilai yang ditemukan yaitu, 1) nilai tolong menolong, 

berkat pertolongan Haji Ismail jaka Dapat melanjutkan cita-citanya. Haji Ismail 

sangat membantu sekali dalam keberangkatannya untuk menuntut ilmu ke Negeri 

yang selama ini ia dambakan, 2) keramahan, sikap ramah yang dimiliki Jaka dapat 

membuat orang senang sehingga ia pun dengan mudah mengakrapkan orang, 

walaupun hanya satu kali ia bertemu orangpun menjadi senang kepadanya, 3) 

keberanian, sikap berani yang dimiliki Jaka untuk mempertahankan cintanya 

terhadap Amira membuat ia membatalkan perjodohan yang telah lama di 

rencanakan oleh kedua orang tuanya dan Haji Ismail, 4) kasih sayang, Jaka sangat 

mencintai Amira sehinga ia berulang-ulangkali mengatakannya dan iapun tidak 

akan meninggalkan Amira sendirian, 5) terus terang, keterusterangan Jaka 

terhadap Amira yang tidak ingin berjihat untuk membela bangsa lain, walaupun 

yang meminta Amira wanita yang Ia cintai, 6) kesederhanaan, kesederhanaan Jaka 

terhadap Allah yang telah banyak memberikan anugerah sehingga Jaka berterima 

kasih sekali kepada Allah, 7) Sopan, kesopanan terlihat dalam sikap Jaka yang 

menghormati Haji Ismail, 8) kepatuhan, sikap patuh dan tidak menentang 

tercermin pada diri Jaka, 9) kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dirinya 
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sendiri, Jaka mamapu mengendalikaan dirinya dengan baik, kalau tidak pasti Ia 

akan marah setelah menunggu Muhamad Iyad sampai dua jam lamanya, 10) 

Keyakinan, Jaka percaya dan meyakini kalau setiap mahluk hidup di atas bumi ini 

akan kembali kepada Sang pencipta yaitu Allah Saw. 

 

5.2 Saran  

Kepada pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia. Agar dapat mempergunakan hasil penelitian ini sebagai 

bahan masukan meningkatkan wawasan tentang sastra berkenaan tentang aspek 

moral, dan penelitian ini disarankan agar dapat  melakukan kajian yang berbeda 

mengingat persoalan moral hanya salah satu unsur dari seluruh  bagian cerita 

objek penelitian, maka masih memungkinkan adanya beberapa penelitian lain 

untuk mengungkapkan komplik yamg disampaikan dalam novel Bait-Bai Cinta 

Karya Geidurrahman Elmishry. 

 


