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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, mengenai persepsi remaja terhadap nilai 

moral dalam film dokumenter Semesta. Bisa diambil konklusi bahwasannya 

remaja mempersepsikan nilai moral dalam film dokumenter menjadi beberapa 

nilai. Nilai-nilai moral tersebut tersampaikan dengan tersirat maupun tersurat. 

Penyampaiannya dikemas dengan sangat baik, sehingga mudah dipahami maksud 

dan tujuannya. Beberapa nilai-nilai moral yang disampaikan oleh remaja adalah 

mengenai kepercayaan yang kuat pada agama masing-masing setiap tokoh. 

Kemudian, gotong royong dan saling membantu yang dilakukan oleh beberapa 

tokoh dan masyarakatnya, hal tersebut dapat dijadikan contoh bagi remaja yang 

menontonnya. Lalu, sikap pekerja keras serta tanggungjawab yang tertanam dalam 

diri setiap tokoh dalam menghadapi setiap masalah. Berikutnya ialah kesadaran 

serta rasa tanggungjawab yang digambarkan oleh para tokoh pada film dalam 

menjaga dan merawat alam. Sikap-sikap atau tindakan-tindakan para tokoh 

tersebut, sangat perlu ditiru dan ditanamkan oleh setiap remaja, bahkan 

seharusnya sudah sejak dini. Karena nilai moral tersebut dapat menjadi pedoman 

bagi manusia bertindak, sehingga memahami mana perilaku yang benar dan mana 

perilaku yang salah. 
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5.2    Saran 

Berdasarkan hasil beserta pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian, 

serta kesimpulan yang telah didapat. Maka penulis merumuskan beberapa 

sarannya yang diharapkan dapat berguna. Berikut ini sara yang telah penulis 

rangkum: 

1. Penulis memberikan saran kepada industri perfilman yang ada di 

Indonesia, untuk banyak-banyak mengangkat film seperti film 

dokumenter Semesta ini. Karena banyak pesan dan nilai-nilai yang 

dapat diambil dan diterapkan. Selain itu, mengeksplor bagaimana 

keadaan sebenarnya disetiap daerah Indonesia, yang belum pernah 

diketahui oleh masyarakat Indonesia. Bukan banyak mengangkat film 

dengan isi cerita tentang percintaan saja. 

2. Menanamkan dan menerapkan nilai-nilai moral dalam diri sangat 

diharuskan, tidak hanya diri sendiri. Tetapi juga kepada Tuhan, manusia 

lain, serta alam dan lingkungan sekitar. Bagaimana seseorang itu 

berperilaku dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan berperilaku sesuai moral, maka akan dihargai dan dihormati, 

khususnya bagi remaja masa ini yang terkadang masih minim 

mengetahui perihal nilai moral sekitar.  

3. Penelitian ini diharapkan bisa memberi arahan bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan penelitian ini. Selain itu 

manfaat untuk pembaca ialah memperoleh pengetahuan bahwa terdapat 

berbagai persepsi remaja saat ini terhadap pesan dalam film Semesta 
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khususnya pada nilai moral. Serta dapat sebagai sumber dan juga untuk 

sekedar bahan pertimbangan terhadap peneliti lain. Sehingga untuk 

peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini untuk referensi dan 

perbandingan. Serta melakukan penelitian dengan lebih mendalam lagi. 

  


