
 

 

 

 

 

 

BAB VI 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap representasi pesan 

motivasi dalam film Negeri 5 Menara, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pesan-pesan motivasi dalam film Negeri 5 Menara di representasi melalui alur 

cerita maju dengan menggambarkan usaha tokoh Alif dalam menggapai cita-

citanya. Selain itu representasi pesan motivasi dibentuk melalui adegan-

adegan yang menggambarkan proses untuk mencapai suatu keberhasilan. 

Pesan motivasi juga direpresentasi melalui dialog yaitu dengan cara 

pengulangan kalimat-kalimat yang mengandung motivasi salah satunya 

kalimat “Man Jadda Wajada”.  

 

2.  Dalam film Negeri 5 Menara terdapat 10 adegan yang mengandung pesan  

motivasi. Dari adegan-adegan tersebut dapat diketahui bahwa pesan 

motivasinya kebanyakan bersifat ekstrinsik atau berasal dari luar diri yang 

terdapat pada adegan nomor 1,2,3,5,6,7,8,10 dan yang bersifat instrinsik 

terdapat pada adegan nomor 4 dan 9. Ditinjau dari cara memberi motivasi, 

pesan motivasi diberikan dengan menggunakan cara motivating by enticement 
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yaitu dengan cara memberi bujukan atau rayuan kepada orang lain yang 

terdapat pada adegan nomor 1,2,3,5,6,7,8,10. Selain itu cara memberi motivasi 

yang ada dalam film dengan menggunakan cara motivating by identification 

yaitu cara memberi motivasi dengan cara memberi kepercayaan atau 

pemberian tugas kepada orang lain yang terdapat pada adegan nomor 5 dan 7. 

Dan semua pesan motivasi dalam film ini berjenis motivasi sekunder. 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, akhirnya peneliti 

berkesempatan memberikan saran terkait dengan penelitian yaitu : 

 

1. Kepada sineas pembuat film diharapkan dapat memproduksi film-film yang 

berkualitas, menghibur dan mendidik seperti film Negeri 5 Menara yang di 

dalamnya banyak mengandung unsur edukasi melalui pesan-pesan motivasi 

yang ada dalam film. 

2. Kepada masyarakat sebagai penonton, sebaiknya tidak hanya menjadi seorang 

penonton yang pasif dan hanya mampu menerima apa yang diberikan, namun 

masyarakat diharapkan juga mampu mengambil nilai-nilai positif yang ada 

dalam film. 

3. Kepada masyarakat yang sedang menempuh pendidikan khusunya anak remaja 

di Indonesia, sebaiknya apabila kita memiliki mimpi atau cita-cita yang tinggi 

lakukanlah dengan niat yang baik dan bersungguh-sungguh dalam 

melakukannya. 
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4. Penelitian ini hanya berfokus kepada kajian pesan motivasi yang tentunya 

masih banyak kekurangan di dalamnya, diharapkan agar penelitian selanjutnya 

dapat mengupas secara lebih mendalam mengenai pesan lain yang ada dalam 

film Negeri 5 Menara. 


