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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam Novel digambarkan Raihana memiliki paras dan penampilan sempurna. 

Bahkan dapat dikatakan sebagai wanita dengan standar di atas rata-rata dan terkesan 

awet muda. Namun, paras Raihana tidak dapat dijadikan patokan sebagai ciri wanita 

solehah. Karena tidak semua wanita solehah memiliki paras sempurna seperti 

Raihana. Satu-satunya penampilan Raihana yang relevan dengan wanita solehah yaitu 

gambaran Raihana yang berjilbab. 

2. Dari segi sifat yang ada pada diri Raihana ciri-ciri wanita solehah melekat pada diri 

Raihana terletak pada poin penuh kasih sayang, berbakti kepada suami, menjaga 

rahasia suami, melayani suami di rumah dengan sebaik-baiknya, dan menyukuri 

pemberian suami. Pada poin berhias untuk suami, tidak dijelaskan secara rinci, 

Raihana pernah bersolek untuk suaminya atau tidak. Selain itu Raihana juga 

memenuhi penggambaran wanita solehah sebagai seorang wanita yang senantiasa taat 

kepada Allah dan suaminya. Raihana juga memenuhi kriteria ciri wanita solehah 

lainnya, seperti sosok yang sabar, tabah, pintar, dan seorang istri yang tidak 

mementingkan ego dalam rumah tangganya. 

3. Dalam kajian feminisme Islam, Raihana juga memenuhi konsep-konsep kritis yang 

harusnya dilakukan seorang istri jika menemukan ketidakberesan dalam perilaku dan 

sifat suaminya. Raihana juga sudah menggambarakan berbagai usaha yang harusnya 

dilakukan seorang istri untuk menyadarkan suaminya. Seperti membangun 

musyawarah, melakukan pendekatan, dan berusaha mengembalikan kasih-sayang 

suami yang memudar. 
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4. Sikap Raihana yang tidak relevan dengan feminisme Islam terdapat pada keputusan 

Raihana yang tidak ingin bercerai dan memilih mengadukan persoalannya kepada 

Tuhan. Bukan kepada hakim (pengadilan). Ini membuat dirinya berada dalam 

penderitaan sepanjang hayatnya dalam pernikahannya. 

B. Saran 

1. Jika akan melakukan penelitian pada bidang yang sama hendaknya mengambil objek 

penelitian yang lebih luas. Karena khazanah penelitian ini sangat terbatas. Peneliti 

belum mampu menangkap berbagai tanda secara lengkap dan menyeluruh. 

2. Penting bagi masyarakat agar hendaknya memahami penelitian ini untuk memahami 

peran wanita solehah dalam pernikahan dan rumah tangga. Selain itu, masyarakat 

dapat mengambil manfaat dari penelitian ini untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah 

tangga.      


