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BAB V 

PENUTUP 

Penutup merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri 

atas kesimpulan, implikasi, dan saran. 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian struktur yang meliputi; tema, penokohan dan 

perwatakan, konflik adapun karakterisasi melalui metode karakterisasi langsung 

(telling), dan metode karakterisasi tidak langsung (showing). Selain dari 

karakterisasi ada pula nilai moral yaitu, nilai moral baik dan nilai moral buruk 

yang terdapat dalam drama “Cinta Tanpa Henti” yang disutradarai Zamri 

Zakaria. 

Tema pada film “Cinta Tanpa Henti” ini adalah sebuah pengorbanan anak 

perempuan kaya yang ingin menikahi laki-laki yang tidak memiliki apa-apa. Ia 

hanyalah seorang pelukis jalanan. Di dalamnya juga terdapat beberapa tema yang 

mengangkat tentang indahnya persahabatan, percintaan dan kesetiaan dalam 

berkehidupan. Terdapat pula berbagai ragam tokoh yang dapat memperindah 

suasana yang ada dalam film ini. Tokoh utamanya adalah Sumayyah dan Hisyam 

yang selalu ada di setiap adegannya, tokoh pendampingnya adalah Tuan Rahim 

dan Zarif yang biasanya mendampingi tokoh utama akan tetapi selalu ada konflik 

diantara mereka, serta tokoh bawahannya adalah Cik Sum yang biasanya 

membantu tokoh utama dengan tokoh pendamping. Selain itu sebuah film tidak 

akan hidup jika tidak ada konflik. Konflik ini sangat dibutuhkan sebab dengan 

adanya konflik film ini akan tampak hidup mulai dari konflik batin dan konflik 
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fisik. Konflik batin berasal dari dalam diri kita dan konflik fisik berasal 

dari orang lain. 

Karakterisasi setiap tokoh dalam film“Cinta Tanpa Henti” yang 

disutradarai Zamri Zakaria pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Tokoh 

film“Cinta Tanpa Henti” dengan adanya perbedaan karakter dalam suatu karya 

drama khususnya para tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya tersebut dapat saling 

melengkapi satu sama lain. Karakter yang ditimbulkan tokoh dalam tokoh utama 

Mayyah ini salah satunya manja, penyanyang, baik, dan santun. Sedangkan 

Hiyam mempunyai karakter yang sabar, pekerja keras, dan santun.  

Dalam penampilan yang sudah penulis temukan bahwa selain dari karakter 

penampilan tersebut dapat menghidupkan sesusana dengan cara sering mengganti 

pakaian yang sesuai dengan karakter yang dimainkan, keadaan situasi dan kondisi 

tokoh. Saat ia remaja menggunakan pakaian sopan yang elegan dan ketika sudah 

menikah akan ada pergantian busana yang cocok untuk ibu-ibu dan bapak-bapak 

gunakan biasanya. Dalam film “Cinta tanpa Henti” ini sangat detail saat 

pemilahan warna baju dan model baju yang bisa disesuikan dengan umur mulai 

remaja hingga sudah menikah. Tidak hanya itu tatanan rambut juga disesuaikan. 

Moral yang dapat diambil dari setalah menonton tanyangan ini sebagai 

manusia jangan berlibahan terhadap keegoisan diri itu akan menyebabkan sakit 

hati untuk diri sendiri dan orang lain. Jika kita sudah diberi tanggang jawab oleh 

siapapun itu mau orang tua ataupun orang lain lakukanlah denga senang hati. 

Keluarga yang saat itu diuji dalam satu hari yang sama di mana anak yang sedang 

dirawat sedangkan ibunya telah meninggal dunia, terlihat wajah yang penuh 

Kesabaran walaupun diuji seberat apapun itu selalu berusaha tenang dalam 



140 
 

 
 

mengahadapinya. Begitupun sebaliknya jika melakukan perbuatan berbong 

kepada seorang pasti suatu saat akan tidak akan dipercaya lagi. Sebagai orang tua 

janganlah berlebihan saat menegur anaknya dan jangan sampai memukul bahkan 

mengusir anak sendiri yang dimana itu bukanlah kemaun dari dalam dirinya 

perbuatan kejam  terhadap anak ataupun diri sendiri. 

B.  Implikasi 

Implikasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu implikasi 

teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis hasil penelitian ini dapat 

diterapkan untuk pengembangan teori sastra intrinsik dan ekstrinsik tentang tema, 

penokohan dan perwatakan, dan konflik serta karakterisasi struktur dan nilai 

moral. Sedangkan implikasi praktis hasil penelitian bertujuan untuk lebih 

memberikan masukan atau saran kepada media khususnya (YouTube)agar 

diberikan subtitel pada setiap video yang bukan dari Bahasa Indonesia. Hal itu 

supaya mempermudah orang untuk memahami apa maksud isi tersebut. Film ini 

cocok untuk kalangan orang dewasa dan orang tua sebab di dalamnya 

mengajarkan apa arti sebuah pengorbanan dan yang amat luar biasa meraka dapat 

bertahan hidup berumah tangga hanya karena sebuah kesabaran yang sudah 

ditanamkan sejak dulu agar mendapatkan keindahan, dan kebahagiaan di 

kemudian hari. 

C.  Saran 

Berdasarkan penelitian tentang " Karakterisasi struktur dan nilai moral 

dalam drama “Cinta Tanpa Henti”yang disutradarai Zamri Zakaria”, maka saran 

yang dapat diberikan sebagai berikut. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memahami ilmu pengetahuan sehingga 

dapat memotivasi diri dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

padabangku perkuliahan, bagi peneliti. 

Bagi pembaca diharapkan mampu memahami ilmu mengenai karakterisasi 

dan juga nilai moral, dapat digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari terkait dengan karakter yang baik serta nilai moral yang baik dan buruk 

sehingga dapat memotivasi diri untuk lebih baik. 

Bagi pendidik karya sastra dapat dijadikan bahan pelajaran Bahasa 

Indonesia karena di dalamnya terdapat karakterisasi struktur dan nilai moral. Oleh 

karena itu diharapkan pendidik dapat memanfaatkan karya sastra ini sebagai 

media pembelajaran. 

Kendala dalam melakukan penelitian ini adalah ketika menentukan adegan 

yang memperlihatkan karakter tokoh utama Hisyam dan Sumayyah. Oleh karena 

itu lakukan pengamatan yang mendalam serta berdasarkan buku-buku yang terkait 

dalam penelitian. 

Diharapkan peneliti lain mampu memilih adegan sesuai dengan 

pembahasan yang telah diangkat dengan adegan tokoh utama yang kemudian 

dianalisis secara detail dan rinci sesuai dengan acuan buku atau artikel yang ada.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan ke penelitian berikutnya 

dengan menggunakan metode yang lain sehingga dapat mereferensi yang lainnya. 

 


