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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah 
dilakukan, makna sabar dan ikhlas Dalam Film Air Mata Surga 
dapat diambil kesimpulkan sebagai berikut:  

Film Air Mata Surga ini merupakan film yang 
menceritakan tentang sikap seorang perempuan dalam 
menghadapi cobaan hidup. Sikap sabar dan ikhlas 
diperlihatkan dalam film ini. Dimana sekarang banyak 
perempuan yang mudah putus asa tidak semangat, tidak sabar 
dan tidak ikhlas dalam menghadapi cobaan hidup yang ada. 
Sehingga kesabaran dan keikhlasan yang terkandung dalam 
film Air Mata Surga ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi 
masyarakat. Sikap sabar yang terdapat dalam film ini yaitu 
sabar dalam mengajar dan menemani muridnya, sabar dalam 
menghadapi ibu mertuanya yang sering marah-marah dan 
selalu berkata kasar, sabar dalam menerima semua cobaan dan 
ujian hidup yang ada. Adapun sikap ikhlas yang terdapat dalam 
film ini yaitu tidak riya’, tidak nifaq, sikap ikhlas pada saat 
beraktivitas, sikap ikhlas menjauhkan diri dari apa yang 
dilarang oleh Allah SWT, sikap ikhlas yang tidak mudah 
kecewa, sikap ikhlas dengan selalu berperilaku baik terhadap 
siapapun, dan sikap ikhlas dengan tidak berperilaku dengki 
atau hasad. 

 
B. Saran 

Sesudah mendapat kesimpulan tentang peneitian, 
penulis ingin memberikan sedikit saran yang mungkin bisa 
dijadikan sebagai acuan, di antaranya: 
1. Untuk Film Air Mata Surga 

Membuat film yang mudah diterima oleh banyak 
orang bukanlah tugas yang mudah, tetapi Film Air Mata 
Surga memberikan pesan yang jelas. Banyak hikmah dan 
pelajaran agama yang bisa dipetik dari film ini. Ada 
banyak cara yang perlu dipahami ketika membuat film. 
Setelah film selesai dibuat maka dipelukan promosi. Oleh 
karena itu, perlu bantuan promosi film tersebut agar lebih 
banyak orang yang menjadi penontonnya. Jadi kita perlu 
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memperkuat publisitas film untuk menarik banyak 
penonton misalnya, seperti bertemu dan diperkenalkan 
dengan pembuat film. 

2. Untuk Penonton dan Masyarakat Umum 
Untuk masyarakat yang suka menonton film agar 

dapat memahami pesan yang terkandung dalam film 
tersebut. Juga diharapkan bahwa beberapa film dapat 
menentukan tidak bagus atau tidaknya sebuah film tidak 
bisa mengukur siapa orang yang ada di film tersebut. 
Namun, film mencakup semua aspek yang mempengaruhi 
film, jadi kita perlu mempertimbangkan semuanya sebagai 
penikmat film. 

3. Untuk para peneliti selanjunya 
Saran untuk para peneliti selanjutnya supaya bisa 

lebih meningkatkan pengkajian ini serta menguras lebih 
banyak akan arti sabar dan ikhlas pada film Air Mata Surga 
dan keuntungan yang akan didapatkan pada kehidupan 
setiap harinya saat mampu mempraktikkan perbuatan sabar 
dan ikhlas. 

 
C. Penutup  

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang sudah 
memberikan rahmat, taufiq, inayah serta hidayah kepada saya 
untuk merampungkan Tugas Akhir ini dengan melewati 
beberapa proses yang harus penulis lalui. Meskipun terdapat 
beberapa kendala, penulis sangat bersyukur dapat melewatinya 
semua dengan pertolongan Allah melalui pihak-pihak yang 
telah bersedia mendukung dan memberikan dukungan serta 
informasi atas sumbangan data semangatnya, yang dirasa perlu 
untuk penelitian ini. Demi kemajuan penulis selanjutnya, 
penulis selalu menunggu saran dan kritik yang membangun. 


