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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Novel “Akulah Malaikat Hatimu” karya Ratna DKS yang tersimpan pesan 

yang tersirat yang harus ditafsirkan bahwa tokoh utama “Kania” memiliki 

karkater Sopan, cerdas, bertanggungjawab, kerja keras dan suka 

menolong. 

2. Nilai karakter yang dimiliki tokoh utama “Kania” merupakan karkater 

yang menjadi contoh dan tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Karena novel “Akulah Malaikat Hatimu” merupakan realitas yang 

dirasakan oleh Ratna DKS sehingga menjadi sebuah kegelisahan yang 

dituangkan melalui tulisan. 

B. Saran 

Berdasarakan pembahasan tentang penokohan dari Karakter tokoh 

utama “Kania” dalam novel “Akulah Malaikat Hatimu” karya Ratna DKS, 

penulis menyarankan kepada para mahasiswa untuk sekiranya dapat melakukan 

penelitian karya-karya sastra yang tak kalah kualitasnya, seru dan unik  dengan 

perpektif yang berbeda. 

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan kritik yang 

membangun diharapkan oleh penulis untuk penyempurnaan penulisan 

selanjutnya. Dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsi 

dalam karya akademik kepada civitas akademika STKIP PGRI Sumenep. 
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SINOPSIS NOVEL AKULAH MALAIKAT HATIMU KARYA RATNA 

DKS 

Judul                    : Akulah Malaikat Hatimu 

Pengarang            : Ratna DKS 

Penerbit                : Euthenia 

Jumlah halaman   : 140 halaman 

Penyesalan memang bukan hal yang baik. Terlebih jika penyesalan itu 

hadir karena kita telah melepas orang yang sangat berarti bagi kita. Kita yang dulu 

tak mengaggpapnya ada, kita yang selalu menepis rindunya, dan kita yang merasa 

bahwa dia bukanlah orang yang terbaik bagi diri kita.  

Ketika semua orang pergi, perlahan kita mengerti bahwa sesungguhnya 

cinta itu adakita mengerti bahwa sesungguhnya cinta itu ada.cinta yang pernah 

kita tinggalkan, cinta yg pernah kita lepaskan begitu saja.dia yang sungguh-

sungguh menjagamu tanpa pernah meminta imbalan apapun dia yang selalu 

berusaha ada untukmu tanpa pernah meminta ucapan terimakasih darimu atau dia 

yang mencoba mengusap air matamu meski kau tak pernah memintanya. 

Hidup selalu memberi kita pilihan melewati jalan yang berliku. Jika di 

suatu nanti kau kembali bertemu dengan orang yang sangat  mencintai mu, jangan 

pernah malu untuk mengucapkan maaf, dan katakanlah padanya bahwa dialah 

sesungguhnya orang yang sanggup menjagamu dari apapun itu. Jatuh cinta 

memang indah rasanya, melewati malan dengan doa-doa dan harapan.  

Rindu yang tak pernah usai, atau genggaman jemari yang begitu hangat. 

Bila kelak semuanya berakhir, mampukah kita menjadi dua sahabat? Mampukah 
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dua hati yang terkoyakbisa saling bertegur sapa? Cinta tak pernah bisa di tebak 

,namun kenangan akan selalu hadir apapun bentuknya. 

Seandainya saja waktu  bisa di ulang,mungkin semua kisah cinta akan 

berakhir bahagia. Mungkin saja kau dan aku masih saling memuja rindu,masih 

akan saling memeluk impian. Entahlah, jika memang yang tersisa hanyalah 

kenangan. Cinta tidak bisa di paksakan takdir tidak bisa kita lihat apabila itu 

sudah takdir kita maka tidak ada yang bisa merubahnya kecuali tuhan yang maha 

esa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


