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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Terinspirasi dari kisah nyata Ernest Prakasa sendiri, Film Layar Lebar Ngenest 

mengisahkan perjuangan seorang Tionghoa yang ingin menyudahi pembullyan yang 

dialaminya semenjak kecil. Pernikahan dengan etnis pribumi menjadi solusi terakhir untuk 

menyudahi pembullyan tersebut. Ernest, sang tokoh utama menjatuhkan pilihan hatinya 

kepada seorang perempuan beretnis Sunda. Selama tokoh utama tersebut memecahkan 

masalahnya, tersirat primordialisme yang diterapkan pada kedua Etnis. 

Primordialisme ditemukan pada Etnis Tionghoa dan Etnis Sunda dalam Film Layar Lebar 

Ngenest. Kedua etnis tersebut berusaha menanamkan primordialisme kepada keturunannya. 

Namun tidak semua ajaran tersebut berhasil menjadi sebuah primordialisme. Pada etnis 

Tionghoa, primordialisme yang berhasil dapat terlihat dari kebiasaan pernikahan, penggunaan 

warna, benda etnis, makanan, dan pakaian khas etnis. Pada Etnis Sunda, primordialisme 

yang berhasil hanya terlihat pada makanan khas. Berdasarkan hal tersebut, jumlah 

penerapan primordialisme yang berhasil lebih banyak terlihat pada etnis Tionghoa sesuai 

dengan tema film layar lebar tersebut. 

Pembullyan dalam Film Layar Lebar Ngenest terjadi karena adanya labelling pada Etnis 

Tionghoa yang minoritas. Pembullyan tersebut memiliki dampak yang negatif. Pembullyan 

tersebut menyakiti korban, yaitu tokoh utama Ernest. Berbeda dengan bully atau labelling 

tersebut, primordialisme memiliki dampak positif dan negatif. Primordialisme dapat 

melestarikan adat istiadat warisan leluhur agar tidak punah. Hal tersebut merupakan dampak 

positif dari primordialisme dalam Film Layar Lebar Ngenest. Sedangkan primordialisme dapat 

berdampak negatif jika pemicunya adalah hal negatif pula, seperti dendam. 

Isu etnis merupakan hal yang sangat sensitif. Namun Ernest Prakasa berhasil 

mengangkatnya menjadi sebuah film layar lebar dengan baik dan santai. Berdasarkan 

semiotika film-sinematografi, Ernest berusaha memberikan kesan bahwa semuanya 

sederajat. Dapat terlihat tidak ada kesan merendahkan pada teknik sinematografi yang 

digunakan. Hal ini juga terlihat pada adegan-adegan meminta restu dan saat kedua etnis 

berada dalam satu frame. 

V.2. Saran 

V.2.1. Untuk peneliti selanjutnya 

Saran penulis untuk peneliti selanjutnya adalah dapat melanjutkan penelitian 

berupa primordialisme berdasarkan persepsi masyarakat. Dengan penelitian turunan 

tersebut, dapat terlihat sama atau tidaknya persepsi masyarakat dengan representasi 

cerita dari sutradara. 
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V.2.2. Untuk dunia per-film-an 

Isu etnis memang hal yang sensitif. Namun jika dibawakan dengan benar pasti 

akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Menurut penulis, film dengan tema etnis 

sebaiknya semakin banyak diproduksi. Sebenarnya, karya-karya seperti Film Layar Lebar 

Ngenest dapat menjadi aset. Film dengan tema etnis akan memperkaya wawasan 

generasi muda di masa mendatang. Mereka akan lebih mudah memahami sejarah 

dengan melihat film. Terutama jika berangkat dari kisah nyata karena akan tersambung 

dengan sejarah. 


