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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

1.1 Simpulan  

1. Nilai-nilai keteladanan guru yang terkandung dalam Novel Laskar Pelangi 

Karya Andrea Hirata adalah ikhlas, memberi nasehat, sabar, mau berbagi 

ilmu, adil, menghargai, jujur, memberi pujian, berkata yang baik, 

tanggung jawab, bercanda dengan anak didiknya, tegas, konsisten, baik 

hati, murah senyum, peduli dan husnudzan.  

2. Hubungan keteladanan guru dalam Novel Laskar Pelangi dengan Akhlaq 

dalam Islam adalah relevan, sebagai berikut : 

 Ikhlas, diantaranya adalah : Mampu mendahulukan kepentingan 

umum daripada kepentingan khusus atau pribadi; Ikhlas dapat juga 

diartikan sebagai sikap yang tidak mengharap apa-apa kecuali ridho 

dari Allah SWT; Amalan seorang hamba tidak akan diterima jika 

didalam hatinya bersifat tidak ikhlas; seseorang yang beramal dengan 

ihlas karena Allah SWT dan dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka 

keikhlasannya tersebut dapat menghalanginya dari hal-hal buruk yang 

tidak diinginkan. 

 Memberi nasehat/ motivasi, diantaranya adalah : sesama muslim harus 

saling menasehati satu sama lain demi kemaslahatan umat; memberi 

nasehat yang baik harus diikuti dengan ucapan/perkataan  yang baik 
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pula; memberi nasehat harus disesuaikan dengan kadar kesanggupan 

seseorang; saling menasehati dalam hal kebaikan akan menimbulkan 

rasa ukhuwah yang tinggi. 

 Sabar, diantaranya adalah : Sabar merupakan sikap tahan terhadap 

segala keadaan; sikap sabar dapat sikap melatih diri untuk bisa  

menjadi lebih baik ; sabar bukan hanya dilakukan pada waktu 

menerima musibah, ujian atau cobaan saja, namun sabar juga 

diperlukan pada waktu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan 

pujian; kesabaran merupakan ciri mendasar bagi seseorang yang 

bertaqwa kepada Allah SWT; sikap sabar bukan hanya semata-mata 

mempunyai arti pasrah, namun lebih kepada pengalahan hawa nafsu 

yang terdapat dalam jiwa.    

 Mau berbagi ilmu, diantaranya adalah : Kewajiban orang yang 

berilmu adalah mengamalkan ilmunya; salah satu amalan sholih yang 

tidak terputus sampai kapanpun adalah ilmu yang bermanfaat; ilmu 

yang diamalkan tidak akan bisa habis, melainkan akan bertambah 

secara terus menerus; dengan ilmu, derajat seorang manusia akan 

terangkat sekalipun tidak mempunyai kemewahan materi duniawi.  

 Adil, diantaranya adalah : Adil merupakan sikap yang bebas dari 

diskriminasi dan ketidakjujuran; sikap adil sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari; sikap adil harus dilakukan kepada semua 

golongan; orang yang bersikap adil adalah orang yang tidak memihak 

kecuali kepada kebenaran 
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 Menghargai, diantaranya adalah : Islam menganjurkan umatnya agar 

mempunyai sikap saling menghargai satu sama lain; menghormati dan 

menghargai orang lain merupakan salah satu usaha untuk 

menghormati dan menghargai diri sendiri; menghormati dan 

menghargai orang lain harus dilakukan tanpa memandang derajat, 

status, warna kulit, dan pekerjaan orang tersebut; sikap menghargai 

diperlukan karena agar terhindar dari kebencian/ permusuhan dan agar 

dapat mempererat hubungan dalam pergaulan serta agar mampu 

mengendalikan diri; sikap menghargai dapat terwujud jika seseorang 

dapat menekan egonya sehingga dapat selalu terdorong untuk 

melakukan perbuatan baik.  

 Jujur, diantaranya adalah : Kejujuran merupakan salah satu pilar 

dalam Islam; bersikap jujur kepada Allah merupakan jujur untuk 

selalu melakukan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-

laranganNya; bersikap jujur kepada sesama manusia merupakan jujur 

dalam pergaulan sehari-hari dengan akhlaq yang baik; kejujuran akan 

membuat seseorang mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah 

SWT 

 Memberi pujian, diantaranya adalah : Manusia pada dasarnya senang 

dipuji dan dikagumi, karena pujian diisyaratkan sebagai suatu bentuk 

perhatian orang lain terhadap dirinya; pujian yang diperbolehkan 

dibeikan kepada orang lain adalah pujian yang tidak dikhawatirkan 

merasa bangga diri; pujian sebagai bentuk dari penghargaan 
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merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai bentuk imbalan 

atas suatu hal yang telah diraih dengan baik; segala macam bentuk 

pujian hanya ditujukan kepada Allah SWT, dan manusia yang 

mendapatkan pujian tersebut hendaknya mengembalikan itu semua 

pada Allah SWT.  

 Berkata yang baik, diantaranya adalah : Sebelum mengucapkan segala 

sesuatu hendaknya dipikirkan terlebih dahulu; segala macam bentuk 

perkataan yang diucapkan merupakan cerminan diri dari orang yang 

mengucapkannya; berkata yang baik dengan kalimat thoyyibah 

merupakan pemberian peringatan untuk selalu melakukan perbuatan 

dalam ketentuan Allah SWT  

 Tanggung jawab, diantaranya adalah : Tanggungjawab seseorang 

berkaitan erat dengan beban kewajiban yang diberikan kepadanya. ; 

semakin tinggi kedudukan seseorang itu di masyarakat, maka akan 

semakin tinggi pula tanggungjawabnya; tanggung jawab berhubungan 

dengan kesengajaan, atau dengan kata lain, tanggung tanggungjawab 

berkaitan dengan kesadaran.; sikap tanggung jawab berhubungan 

dengan hak dan kewajiban.  

 Bercanda dengan anak didiknya, diantaranya adalah : Bercanda/ 

bergurau sangat diperlukan di tengah kesibukan agar suasana menjadi 

cair; Rasulullah SAW sendiri suka bergurau baik dengan sahabat-

sahabatnya, istri-istrinya ataupun yang lainnya, namun dalam Islam 

juga tidak diperbolehkan bergurau secara berlebihan sehingga dapat 
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merugikan salah satu pihak; bergurau/ bercanda diperbolehkan 

asalkan salah satunya tidak boleh disampaikan dengan dusta; bercanda 

hendaknya dilakukan dengan maksud tidak menimbulkan mudharat 

bagi orang lain.  

 Tegas, diantaranya adalah : Tegas sangat diperlukan dalam segala hal, 

karena melalui ketegasan tersebut sikap dan kebiasaan yang baik akan 

terbentuk dengan sendirinya; bersikap tegas kepada sesama muslim 

harus diikuti dengan sikap kasih sayang; sikap tegas harus diambil jika 

sudah menyangkut tentang akidah dan harga diri; ketegasan tidak 

selalu diidentikkan dengan kekerasan. 

 Konsisten, diantaranya adalah : Menjalankan sikap konsisten haruslah 

diikuti dengan sikap ikhlas dan sabar; sikap konsisten mencakup 

kesamaan antara ucapan dan perbuatan; konsisten dibutuhkan untuk 

menjalankan suatu program demi tercapainya suatu tujuan; orang yang 

tidak memiliki sikap konsisten akan merugi dan semua usaha serta 

perjuangannya akan menjadi sia-sia; sikap konsisten tidak akan 

tercapai melainkan dengan berpegang teguh kepada ajaran Allah 

SWT. 

 Baik hati, diantaranya adalah : Kebaikan seseorang akan 

membawanya kepada kehinaan jika tidak disertai dengan keindahan 

hati; penentu baik dan buruknya suatu amalan seseorang adalah 

bergantung pada hatinya;  kepuasan tertinggi dalam sikap baik hati ini 

adalah ketika mampu menjadikan diri sendiri bermanfaat atau berguna 
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bagi satu sama lian; hanya orang yang kuat jiwanya saja yang 

mempunyai sikap baik hati.  

 Murah senyum, diantaranya adalah : Murah senyum merupakan salah 

satu ibadah; sikap murah senyum dan tertawa dapat mendatangkan 

pahala dari Allah SWT, namun dapat pula mendatangkan dosa jika 

disertai dengan niat yang tidak baik; bersikap murah senyum dapat 

menumbuhkan rasa gembira dan dapat menyebabkan hati menjadi 

damai serta dapat mengusir kesedihan; hati yang bersih akan 

memberikan respon yang baik terhadap segala macam amal sholeh 

seperti bersikap murah senyum. 

 Peduli, diantaranya adalah : Sesama Muslim diharuskan peduli 

terhadap satu sama lain; kepedulian harus dilandasi dengan sikap 

ikhlas dalam membantu yang membutuhkan; orang yang tidak 

mempunyai sikap puduli (individualistik) merupakan orang yang tidak 

sempurna imannya; persaudaraan kaum mukmin yaitu mereka yang 

satu sama lain saling menyayagi, mengasihi dan saling membantu.  

 Berprasangka baik/ husnudzan, diantaranya adalah : Orang yang 

mempunyai sikap husnudzan akan melihat segala sesuatu secara 

positif; berprasangka yang baik dapat mempertimbangkan segala 

sesuatunya dengan pikiran jernih, karena hati dan pikirannya masih 

bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya; sikap 

husnudzan diperlukan dalam segala hal dan keadaan; manfaat sikap 

husnudzan salah satunya dapat menumbuhkan perasaan syukur kepada 
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Allah SWT atas segala nikmatNya; melalui sikap husnudzan, hidup 

dapat menjadi tenang, tentram, damai serta tidak menimbulkan 

perselisihan satu sama lain. 

1.2 Rekomendasi 

1. Penulis novel  

Pada penulis Novel Laskar Pelangi yaitu Andrea Hirata, penulis harapkan 

untuk tetap konsisten  memasukkan unsur-unsur keteladanan yang baik 

pada karya sastra yang  bersifat edukasi, maupun non edukasi. Melalui hal 

itu unsur keindahan novel bukan hanya bisa dinikmati dalam hal 

estetikanya saja, melainkan juga etikanya.  

2. Peneliti lain  

Pada peneliti lain penulis harapkan agar dapat menemukan sisi-sisi 

keteladanan lain yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi ini, hal ini 

dimaksudkan agar para peneliti bisa lebih mengembangkan wawasannya 

lagi terkait nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra berupa novel ini.  

3. Fakultas Tarbiyah  

Pada Fakultas Tarbiyah penulis harapkan agar dapat menambah referensi 

penulisan skripsi terkait tentang karya sastra berupa novel yang 

didalamnya mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan keislaman. 

 


