
 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

 

Fokus penelitian ini adalah mengenai gambaran kritik sosial atas wacana 

kemiskinan dengan sumber data yang berasal dari dua film Indonesia, yaitu 

Laskar Pelangi dan Alangkah Lucunya (Negeri Ini). Penulis menggunakan metode 

Hermeneutik dalam melihat fokus masalah ini. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang menggambarkan kritik sosial tersebut, maka penulis simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kritik sosial atas wacana kemiskinan yang direpresentasikan dalam penelitian 

ini adalah penggambaran dari suatu problematika hidup yang diwujudkan 

dalam adegan dan dialog dari penokohan tokoh utama dalam kedua film 

tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis, Kritik sosial yang terepresentasi 

pada kedua film terfokus pada wacana kemiskinan dalam tataran struktural, 

yakni sebuah kondisi dimana kemiskinan yang dialami tokoh merupakan 

akibat dari kebijakan sistem yang dianggap tidak adil.  

2. Meskipun secara umum fokus wacana kemiskinan pada kedua film sama 

yakni pada tataran struktural, akan tetapi kedua film tetap memuat 

penggambaran yang berbeda tentang bagaimana masalah kemiskinan 
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direkonstruksi di dalamnya. Dari teks-teks yang ditelusuri, ditemukan bahwa 

masalah kemiskinan pada kedua film dipengaruhi oleh konteks lingkungan 

sosialnya.   

3. Dalam film Laskar Pelangi kemiskinan digambarkan dengan situasi 

keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses sarana dan prasarana 

pendidikan. Sedangkan dalam film Alangkah Lucunya (Negeri Ini), 

kemiskinan digambarkan sebagai buah dari tindak korupsi yang dianggap 

memperburuk kondisi masyarakat miskin itu sendiri.   

 

 

B. Saran 

 

 

 

Dari hasil penelitian penulis, akhirnya penulis berkesempatan untuk memberikan 

sumbangsih saran terkait tema yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut saran 

penulis: 

1. Untuk mengetahui makna terdalam dari sebuah teks, Hermeneutika dapat 

dijadikan alternatif metode penelitian yang efektif melihat sifatnya yang 

memahami teks dengan cara berputar dalam lingkaran. 

2. Menyarankan kepada para penikmat film untuk tidak sekedar menonton saja, 

akan tetapi mencoba memahami kandungan makna tersiratnya, karena film 

sebagaimana media massa pada umumnya mengandung ideologi pembuatnya. 

3. Karena penelitian ini hanya mendeskripsikan gambaran kritik sosial yang 

terkait dengan wacana kemiskinan pada sebuah film dari sisi peneliti 

berdasarkan konsep kemiskinan yang didapat melalui studi pustaka, maka 

hasil yang didapat hanya sebatas kulit luarnya saja. Untuk mengatasi hal 
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tersebut, wawancara kepada pembuatnya dan studi komparatif terhadap film-

film dengan tema yang selaras dengan fokus penelitian dapat memberikan 

wacana yang lebih luas dan menyeluruh terhadap gambaran kemiskinan 

dalam sebuah film.   


