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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa secara parsial 

Persepsi mahasiswa UIN SUSKA RIAU tentang nilai moral terbagi menjadi 4 

bagian, yaitu (1) nilai moral dalam hubungan antara manusia dengan diri sendiri, 

(2) nilai moral adalam hunungan antara manusia dengan sesama manusia, (3) nilai 

moral dalam hubungan antara manusia dengan alam, (4) nilai moral dalam 

hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebagai berikut : 

1. Persepsi tentang nilai moral dalam dalam hubungan antara manusia 

dengan dirinya sendiri yang terdapat pada film 5 Cm dengan jumlah 

sebesar 36,25%. 

2. Persepsi tentang nilai moral dalam film 5 Cm yang mengandung nilai 

moral dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain yang 

terdapat pada film 5 Cm dengan jumlah sebesar 23,20%.  

3. Persepsi tentang nilai moral dalam film 5 Cm yang mengandung nilai 

moral dalam hubungan antara manusia dengan alam semesta yang 

terdapat pada film 5 Cm dengan jumlah sebesar 67,83%.  

4. Persepsi tentang nilai moral dalam film 5 Cm yang mengandung nilai 

moral dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan yang terdapat 

pada film 5 Cm dengan jumlah sebesar 16,78%. 

5. Secara keseluruhan, persepsi Mahasiswa UIN SUSKA RIAU tentang 

nilai moral dalam film 5 Cm mendapatkan nilai sebesar 83,02% dan 

nilai tersebut termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan. 

 

 

 



110 

 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti peroleh 

selama melakukan penelitian, maka  peneliti memberikan beberapa yang 

berhubungan dengan Persepsi Mahasiwa UIN SUSKA RIAU Tentang Nilai Moral 

Dalam Film 5 Cm, sebagai berikut : 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada seluruh penyelenggara 

stasiun televisi untuk selalu menayangkan film yang mengandung unsur 

nilai moral serta unsur lainnya yang mendidik dan meningkatkan 

kebutuhan informasi bagi penonton. 

2. Kepada Produser film diharapkan agar lebih menyeimbangkan 

pengaplikasian ke empat kategori nilai moral dalam sebuah pembuatan 

film. 

3. Kepada mahasiswa diharapkan dapat memahami apa-apa saja pembagian 

nilai-nilai moral, dan mempelajari sesuatu yang tidak pernah kita ketahui 

sebelumnya, serta sekedar mendapatkan hiburan dan melepaskan diri dari 

perbedaan itu sebagai bencana. Karena pada dasarnya penerapannilai 

moral sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya.  

4. Bagi para mahasiwa agar lebih selektif dalam mencerna makna dari 

sebuah film yang ditonton. 

 

 

 

 

 

 

 

 


