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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa representasi unsur klenik dalam film kafir 

menunjukan bahwa simbol-simbol dan unsur klenik dalam film “Kafir” 

direpresentasikan melalui berbagai macam gestur nonverbal dan objek 

seperti ayam hitam, telur, darah, potongan kain, botol, tulang, dan 

boneka. Dari 19 adegan yang di analisa, unsur klenik dilambangkan atau 

diasosiasikan dengan Seperti yang terlihat di adegan yang di analisa 

dimana terdapat gestur-gestur yang tampak tidak biasa, dan di setiap 

adegan yang di analisa oleh peneliti terdapat objek-objek penunjang 

kegiatan ritual klenik tersebut. 

  Secara denotatif, film “kafir” memperlihatkan beberapa orang 

yang terkena santet akibat ritual klenik yang dikirimkan orang lain. 

Secara konotatif, film “kafir” menunjukan dampak fisik dan spiritual 

akibat ritual klenik yang dilakukan oleh orang lain melalui perantara 

objek yang berhubungan dengan si penerima. Secara mitos, dalam film 

“kafir” memperlihatkan santet sebagai ritual klenik yang 

menghubungkan antara si pengirim dan penerima melalui beberapa objek 

tertentu yang terkait dengan kepercayaan masyarakat sekitar. 
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5.2 Saran 

Setelah menonton dan menganalisis film “Kafir” peneliti ingin 

memberikan saran. Adapun saran yang peneliti berikan yaitu: 

5.2.1 Saran Akademis 
a. Peneliti berharap akan ada penelitian selanjutnya mengenai 

representasi unsur mistis budaya selain klenik dalam suatu 

film. Seperti budaya mistis bali, budaya mistis kalimantan, 

budaya mistis sumatera dan budaya mistis lainnya. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

Peneliti berharap agar semakin banyak sineas film yang dapat 

membuat film yang menjadi media yang dapat 

menyampaikan pesan moral secara cepat kepada para 

penonton sesuai dengan tujuan pembuatan film selain 

mengharapkan keuntungan. Seperti halnya dalam film kafir 

yang mempunyai pesan moral jangan menghalalkan segala 

cara untuk menjadi sempurna karena kita tidak tahu apa 

dampak yang akan menimpa kita di kemudian hari. 

 
  


