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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis kerjakan. 

1. Cerita yang terdapat dalam film Hijrah Cinta ini jelas, sehingga 

memudahkan penonton dalam menafsirkannya, dimulai dari jefri yang 

memakai narkoba, jefri yang sadar akan perbuatannya, dan diakhiri 

dengan kesuksesan yang diraih oleh jefri, disini semua difilmkan dengan 

alur yang jelas. 

Maka dapat disimpulkan bahwa dari Indikator-indikator peneliti 

masih membagi menjadi sub-sub indikator yang mengarah ke tanda-

tanda seseorang yang melakukan pertobatan, perilaku-perilaku tersebut 

yang umumnya dilakukan masyarakat umat muslim, ketika berhubungan 

dengan kewajiban, seperti melakukan sholat. Sholat jum’at, berdakwah, 

menafkahi keluarga, bertutur sopan lemah lembut, mengajak kepada 

jalan Allah, juga perilaku-perilaku positif lainnya. Akan tetapi perilaku 

tersebut dilakukan oleh orang yang dahulunya suka mabuk, 

mengkonsumsi narkoba, melawan orang tua dan yang sering melakukan 

perilaku negatif-negatif lainnya. Tentunya gambaran tobat disini muncul, 

dari yang awalnya buruk menjadi baik, yang awalnya meninggalkan 

perintah Allah menjadi melaksanakan. Karena menurut teori tobat diatas 

bahwa orang yang bertobat adalah kembali kepada Allah dengan 
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melaksanakan apa yang dicintainya dan meninggalakn apa yang 

dibencinya. Pesan-pesan positif ini contoh salah satu pesan yang dapat 

merubah pola pikir khalayak yang menonton, sehingga terjadi perubahan 

perilaku disitulah peran film sebagai media yang mengkonstruksi 

masyarakat melalui pesan-pesannya. 

2. Makna denotatif dalam film Hijrah Cinta adalah penggambaran seorang 

pemuda bernama Jefri. Jefri adalah pemuda dengan rambut gondrong 

yang senang mengkonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan. Hubungan 

dengan keluarganya pun sudah tak harmonis lagi. Namun karena rasa 

cinta dari orang tua yang selalu mendo’akan dan juga do’a dari sang istri 

Jefri yang dulu seorang berandalan kini berubah menjadi ustadz yang 

dicintai umat. sedangkan Makna konotatif dalam film Hijrah Cinta 

merupakan kisah seorang pecandu narkoba yang disadarkan oleh istrinya 

dengan cara mendoakannya setiap hari dengan tujuan ingin menjadikan 

jefri sebagai imam yang benar-benar bertanggung jawab sebagai suami 

yang mampu untuk menafkahinya. Dan pada akhirnya jefri bisa sukses 

menjadi orang yang bisa dijadikan panutan bagi masyarakat. 

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisis filmhijrah 

cinta, peneliti memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi semua 

pihak: 



91 

 

 

1. Peneliti mengharapkan kepada para sineas perfilman indonesia agar terus 

berkarya menghasilkan film-film yang berkualitas, bermanfaat, 

mendidik, dan membawa nilai positif bagi masyarakat indonesia, salah 

satu contohnya yaitu film Hijrah Cinta. 

2. Peneliti mengharapkankepada masyarakat sebagai penonton yang cerdas 

kritis dalam memilih tontonan yang membawa dampak positif tentunya 

sesuai dengan segmentasi serta konten yang terkandung dalam film 

tersebut. 

3. Peneliti berharap MVP terus memberikan karya-karya yang bukan 

sekedar tontonan akan tetapi harus menjadi tuntunan yang berpegang 

pada tata nilai sosoal, budaya bagi semua lapisan usia, strata tanpa ada 

sekat-sekat pembatas suku, agama maupun ras. Tentunya selalu 

berpegang pada visi dan misi tersebut. Seperti dalam film Hijrah Cinta 

yang dapat menyampaikan pesan-pesan religi dan inspiratif secara halus. 
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