
 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Fokus penelitian ini adalah mengenai pesan-pesan bermuatan etis dalam film.  

Sumber data yang digunakan berasal dari film Indonesia buatan Badan Pemerika 

Keuangan Negara Indonesia (BPK-RI), yaitu “Uang Rujak Emak”, “Kertas Si 

Omas” dan “Cerita Kami”. Penulis menggunakan Lingkaran Hermneutika dalam 

melihat fokus masalah ini.  

Berdasarkan hasil analisis dan  pembahasan yang menggambarkan pesan-pesan 

bermuatan dalam ketiga film tersebut, maka penulis menyimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Pesan etika individual yang terkandung dalam film Uang Rujak Emak  ini 

diantaranya patuh kepada orang tua, pekerja keras, kesabaran, kegigihan dan 

keuletan, optimis dalam menjalankan kehidupan, sikap iklhas, dan berserah 

diri kepada Tuhan. Sebagian besar adegan yang telah dianalisis oleh peneliti 

bahwasannya film ini mampu menampilkan perilaku yang etis yang harus 

dilakukan untuk dapat mewujudkan impian dalam hidupnya. Sebagian besar 

adegan yang terlihat dalam adegan di film ini menunjukkan bagaimana 

bertindak etis terhadap anak dan orang tua dalam suatu keluarga. Pesan etika 

individual yang terkandung dalam film Kertas Si Omas diantaranya 
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penyesalan dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Sebagian besar 

yang telah dianalisis oleh peneliti bahwasannya film ini mampu menampilkan 

tindakan yang etis untuk menjadi pribadi yang lebih baik seseorang di masa 

mendatang. Sebagaian besar adegan yang terlihat dalam adegan film ini 

menunjukan cara yang etis yang dapat dilakukan seorang untuk tidak masuk 

kedalam masalah yang sama dari masalah yang ada sebelumnya. Pesan etika 

individual yang terdapat dalam film Cerita Kami diantaranya bersikap kritis, 

kemandirian, dan sikap percaya diri. Sebagain besar adegan dalam film ini 

menampilkan perilaku etis yang harus dilakukan ketika sedang menghadapi 

suatu masalah atau kesulitan dalam hidup. Film Cerita kami yang telah 

dianalisis oleh peneliti, sebagian besar adegan film ini bahwasannya mampu 

menunujukkan tindakan yang etis untuk bisa menghadapi serta keluar dari 

masalah atau kesulitan tersebut.  

2. Pesan etika sosial yang terkandung dalam film Uang Rujak Emak diantaranya 

sikap kesabaran, dan peduli terhadap orang tua. Dari adegan yang telah 

dianalisis oleh peneliti menunjukkan perilaku etis kesabaran dalam 

mengahadapi anak dan sesama manusia lain. Adegan tersebut 

menggambarkan dengan adanya tindakan kesabaran akan berdampak positif 

terhadap berkurangnya  ketegangan yang ada. Adegan yang mengandung 

pesan perilaku etis  peduli terhadap orang tua menunjukkan tindakan yang 

harus dilakukan saat orang tua sedang mengalami kesulitan atau masalah. 

Dari adegan yang telah di analisis menampilkna bagaimana tindakan yang etis 

yang dapat dilakukan ketika anggota keluarga sedang mengalami kesulitan 

dalam hidup. Pesan etika sosial yang terkandung dalam film Cerita kami 
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diantaranya kepedulian, kebersamaan, dan tolong-menolong antar teman. 

Sebagian besar adegan dalam film ini mampu menunjukkan perilaku-perilaku 

etis yang dilakukan oleh generasi muda ketika mendapatkan masalah dalam 

mengadapi ujian sekolah. Dari adegan-adegan tersebut menggambarkan 

bagaimana mereka dapat melewati ujian nasional dengan lancar walaupun 

susahnya dalam proses belajar mengajar akibat buku-buku dari sekolah yang 

sudah rusak. Mereka saling bahu-membahu untuk belajar dan memahami isi 

dari buku-buku yang telah rusak dan sulit untuk dibaca.       

3. Pesan etika struktural yang terkandung dalam film Kertas Si Omas adalah 

patuh terhadap peraturan. Dalam beberapa adegan dalam film ini yang telah 

diamati oleh peneliti menunjukkan bahwa perilaku etis yang harus dilakukan 

seorang yang bekerja di dalam suatu lembaga yang berhadapan dengan 

pemerintah dan masyarakat. Dari analisis yang telah dilakukan beberapa 

adegan menampilkan tujuan dari tindakan etis mematuhi aturan adalah supaya 

tidak mendapatkan teguran dari pemerintah yang berkahir pada hilangnya 

pekerjaan. Pesan struktural yang terkandung dalam film Cerita Kami 

diantaranya tanggung jawab dan kejujuran. Dari beberapa adegan dalam film 

ini menenujukan bahwa pentingnya seorang pemimpin memiliki perliaku etis 

tanggung jawab serta perilaku jujur dalam sebauh institusi akademis yang 

berkaitan langsung dengan pemerintah dan masyarakat. Dari adegan-adegan 

yang telah dianalisis menunjukan dampak negatif dari tindakan yang tidak 

etis yang telah dilakukan oleh seorang pemimpin.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pesan-pesan bermuatan etis dalam Film 

Uang Rujak Emak, Kertas Si Omas, dan Cerita Kami yang merupakan film 

Indonesia hasil buatan BPK-RI. Peneliti memiliki bebearapa saran, antara lain:  

1. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan apabila nantinya ada yang 

ingin melanjutkan penelitian ini bisa lebih menyempurnakannya dengan lebih 

mendalam dalam menganalisis dan memahami pesan-pesan bermuatan etis 

dan media film sebagai media efektif.  

2. Untuk dapat mengetahui makna terdalam dari teks, Hermeneutika dapat 

dijadikan sebagai metode penelitian yang efektif melihat sifatnya yang 

memahami teks dengan cara berputar dalam lingkaran. 

3. Menyarankan kepada penonton atau audiens, sebaiknya tidak hanya menjadi 

seorang penonton yang pasif dan hanya mampu menerima apa yang diberikan 

oleh orang lain, namun masyarakat diharapkan juga mampu mengkritisi apa 

yang terkandung dalam film. 

4. Untuk para sineas dapat memproduksi film-film yang berkualitas yang jalan 

ceritanya terdapat banyak unsur-unsur edukasi yang nantinya dapat 

memberikan banyak pelajaran, kemudian akan dapatberdampak positif bagi 

siapapun yang menonton film tersebut.   

 

 


