
 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di sajikan pada 

Bab IV, diperoleh kesimpulan tentang perwujudan nilai-nilai moral dalam novel 

Bumi Cinta karya Bumi Cinta, sebagai berikut. 

1. Nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan meliputi : menjalankan ritual 

agama, bersikap istiqomah dalam beribadah, bertanggung jawab pada setiap 

tindakan, kesadaran moral untuk bertindak baik sesuai hati nurani dengan 

mematuhi dan menjalankan norma - norma agama juga negara, antara lain 

istiqomah dalam beribadah, tolong menolong dan menjauhi zina. 

2. Nilai moral hubungan manusia dengan manusia lainnya (nilai  moral sosial) 

meliputi: kesetiakawanan, saling tolong menolong, sopan terhadap orang 

lain, bersabar dalam menjalani kehidupan dan lain sebagainya. 

3. Nilai moral hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang meliputi : 

bertanggung jawab, berpendirian teguh / tegas, dan pekerja keras dan lain. 

Melakukan kebaikan dimanapun berada, dan saling tolong menolong. 

Tetapi yang paling sering muncul adalah sikap bersedia menolong orang 

lain. Perubahan dunia yang mengalami kemajuan pesat dalam bidang teknologi 

memberi dampak perubahan sikap dan sifat pada manusianya. Pengaruh dalam 

moderenisasi ini timbulnya keadaan manusia yang cenderung individualistik, 

merasa asing dengan sekitar bahkan dengan dirinya sendiri. 
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Kemajuan komunikasi juga dapat memberi pengaruh buruk bagi nilai spiritual 

dan keimanan generasi muda pada umumnya. Situs-situs ponnografi yang 

dengan mudah dapat diakses, free sex yang tumbuh dan berkembang dengan 

pesat dapat menenggelamkan cita-cita dan mentalitas pemuda. Untuk itu perlu 

adanya penggalakan kegiatan yang bernafaskan keimanan di setiap sudut kota 

dan pemahaman keagamaan yang lebih intens. Dari semua hal di atas penulis 

menyimpulkan bahwa agama ternyata memiliki fungsi yang amat penting, 

dalam tatanan sebuah masyarakat. Yaitu satu, Agama dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tertentu dari manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh 

lainnya. Kedua, agama dapat mendorong manusia untuk memenuhi janji- 

janjinya. (Dalam memenuhi hak dan kewajibannya). Ketiga, agama dapat 

membantu mendorong terciptanya persetujuan sistim nilai sosial atas 

kesepakatan bersama. Dan menyatukan nilai-nilai luhur untuk menyatukan 

pandangan hidup. Sehingga akhirnya agama dapat menjadi sebuah standart 

tingkah laku yaitu keharusan ideal yang membentuk nilai sosial. Dalam 

membentuk norma-norma sosial. 

 
 

B. Saran 

 

Dari Hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberi saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa agar terus mengembangkan diri dalam mempelajari sebuah 

karya sastra untuk bekal dimasyarakat sebagai sarjana bahasa Indonesia. 

Sehingga dapat mengkritisi karya sastra yang ada. 
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2. Bagi teman-teman pendidik adalah tanggung jawab kita untuk lebih 

mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dapat digunakan 

oleh anak didik kita dengan baik dan benar. 

3. Bagi para Publik Figur sebaiknya memberi panutan yang baik pada masyarakat 

agar tercipta masyarakat yang diridhoi Allah. 

4. Bagi pemerintah sebaiknya segera mewujudkan berlakunya undang- undang 

pornografi dan pornoaksi untuk melindungi tunas bangsa kita dari pengaruh 

buruk situs-situs dan gambar-gambar porno yang marak beredar. Dengan 

penelitian nilai moral Novel Bumi Cinta karya Habibburrahman 

El Shirazy ini hendaknya ada penelitian lain yang meneliti novel ini dalam aspek 

psikologinya atau sosial budayanya dan lain sebagainya 

 




