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ABSTRAK 

Fatimah, Nurul. 2019. Pesan Moral Dalam Film Bad Genius Karya 

Nattawut Poonpiriya (Analisis Isi Ferdinand de Saussure). Skripsi. Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Film Bad Genius berasal dari negara Thailand ini memperlihatkan 

kejahatan yang luar biasa pintar dari seorang siswi SMA berprestasi 

Pucaknya, dia mengatur strategi sedemikian rupa agar temannya dapat 

mengisi jawaban dengan benar dalam ujian masuk Universitas di berbagai 

negara dunia. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa pesan moral pada 

film Bad Genius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan moral 

pada film Bad Genius dengan menggunakan analisis isi Ferdinand de 

Saussure.  

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengamatan secara 

menyeluruh terhadap film Bad Genius sebagai objek penelitian. Data yang 

digunakan berupa gambar per adegan serta dialog yang memuat unsur pesan 

moral dalam film Bad Genius. 

Kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menemukan pesan moral yang 

terkandung dalam film Bad Genius adalah terdiri dari Moral dalam hubungan 

manusia dengan diri sendiri berupa moral kerja keras, jujur, visioner, 

bertanggung jawab, teliti, tegas, takut, disiplin, dan kebanggaan. Moral dalam 

hubungan manusia dengan Tuhan berupa berdoa. Moral dalam hubungan 

manusia dengan manusia lain berupa moral kooperatif / kerja sama, sopan 

santun, kekeluargaan, dan persahabatan. 
 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Film merupakan salah satu produk media massa, dimana digunakan 

sebagai media hiburan. Film mempunyai tempat tersendiri bagi khalayak 

dibandingkan dengan media massa lainnya. Namun tidak hanya digunakan 

sebagi media hiburan semata, tetapi juga sebagai media informasi serta 

edukasi, penyampaian informasi melalui film pun dapat dilakukan dengan 

cepat.1 

Film mengangkat realitas sosial yang ada disekitar kita dengan 

sentuhan alur cerita yang menarik, fungsi edukasi berupa kritik sosial 

mengenai keadaan sekitar. Film juga mengandung muatan moral yang 

menjadi sebuah pembelajaran bagi penoton. Pesan yang termuat dalam film 

dapat membawa dampak positif maupun negatif. Ada sebagian orang atau 

penonton yang mampu menangkap suatu pesan dalam sebuah film dengan 

mudah, namun tidak sedikit pula ada yang kesulitan mengenai hal tersebut. 

Apalagi para penonton yang memiliki tujuan utama menjadikan film sebagai 

media hiburan semata.2  

Saat kita mencoba memahami dan membuka pikiran kita terhadap 

suatu film, maka film dapat memberikan informasi, mengedukasi, bahkan 

                                                           
1
 Elita Sartika, Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral dalam Film Berjudul Kita Versus 

Korupsi, Ejurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Mulawarman, 2014. 
2
 Jaquiline Melissa Renyoet, Pesan Moral dalam Film To Kill A Mockingbird (Analisis 

Semiotika pada Film To Kill A Mockingbird). Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.  



 

 

mampu menginspirasi. Pesan-pesan yang terdapat dalam film, salah satunya 

yaitu pesan moral yang nantinya dapat membantu kita dalam menghadapi 

permasalahan-permasalahan sosial terutama masalah pribadi dalam 

kehidupan. Hal tersebut dapat terjadi karena kita sering mencoba mencari 

kemiripan atau kesamaan diri kita terhadap karakter yang dimainkan oleh 

tokoh dalam sebuah film dan memilah-milah sikap yang benar dan salah pada 

tokoh tersebut.3 

Tidak hanya pesan moral yang dapat dianalisis dalam sebuah film, 

akan tetapi juga simbol-simbol serta makna yang tersirat.4 Salah satu 

contohnya dalam sebuah film bergenre Sci-Fi5 penuh aksi yaitu STAR WAR. 

Tidak hanya aksi yang menegangkan yang ditampilkan dalam film tersebut, 

akan tetapi film tersebut mengandung makna berupa kekuatan politik yang 

cukup dalam.   

Pesan-pesan, simbol-simbol, yang digambarkan baik secara tersurat 

maupun tersirat dalam suatu film, lalu peran film dalam menggambarkan atau 

menceritakan suatu kisah, serta makna yang terkandung di dalamnya yang 

telah dijelaskan penulis di atas dapat kita ketahui dengan menggunakan 

analisis isi yang merupakan salah satu ilmu dalam komunikasi.  

Analisis isi (content analysis) digunakan untuk memperoleh 

keterangan dari komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang 

terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Analisis isi dapat dipakai untuk 

menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film, 

                                                           
3
 Ibid., 2. 

4
 Ibid., 3. 

5
 Sci-fi (Sciente fiction) yaitu film tentang sains fiksi dan teknologi. 



 

 

dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan 

diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang 

disampaikan oleh media massa atau dari sumber lain secara obyektif, 

sistematis, dan relevan.6 

Film yang menjadi perhatian penulis untuk penelitian analisis isi 

adalah Bad Genius karya Nattawut Poonpiriya. Film dari negara Thailand ini 

sarat akan kecurangan yang dilakukan para pelajar dalam menghadapi ujian. 

Komunikasi yang dilakukan pun cukup unik. Orang yang genius identik 

dengan hal yang baik atau positif, tetapi bagaimana jika sebaliknya. 

Kegeniusan tersebut dijadikan suatu keburukan. Itulah apa yang dikisahkan 

dalam film Bad Genius. 

Film tersebut menceritakan seorang siswi (tokoh utama) berprestasi 

yang memanfaatkan kepintarannya untuk hal negatif. Dia memberikan 

contekan atau jawaban soal dengan imbalan uang cukup besar yang dihitung 

dari per-mata pelajaran kepada beberapa temannya di sekolah. Bad Genius 

memperlihatkan kejahatan yang luar biasa pintar dari tokoh utama. Dia 

mengatur strategi sedemikian rupa agar teman-teman yang telah 

membayarnya dapat mengisi jawaban soal dengan benar. Semua jawaban 

tersebut diambil dari hasil pemikirannya yang kemudian diberikan kepada 

siswa lain melalui kode yang disebutnya sebagai “kode piano”.7 

                                                           
6
 Imam Subrayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja, 2001), 6. 

7
Https://www.kompasiana.com/daffaardhan/5a3524c6bde575110f755a14/film-bad-

genius-ketika-nyontek-jadi-kejahatan-internasional (diakses pada: Senin, 8 Januari 2018, jam 

11.46 WIB). 

https://www.kompasiana.com/daffaardhan/5a3524c6bde575110f755a14/film-bad-genius-ketika-nyontek-jadi-kejahatan-internasional
https://www.kompasiana.com/daffaardhan/5a3524c6bde575110f755a14/film-bad-genius-ketika-nyontek-jadi-kejahatan-internasional


 

 

Kejahatan siswi tersebut menjadi sangat keterlaluan, bahkan menjadi 

kejahatan internasioal ketika ia menawarkan jasa contekan jawaban kepada 

puluhan siswa yang akan mengikuti tes ujian kuliah luar negeri.  

Bad genius memperlihatkan kejahatan siswa yang sering dianggap 

sepele tersebut akan terlebih mengerikan dari biasanya. Pendramatisiran film 

dengan baik dari kisah sederhana yang berhasil mengajak penonton untuk 

bernostalgia dengan perilaku yang tidak terpuji di masa sekolah. Namun, 

bukan metode contek-mencotek yang akan disampaikan dalam film tersebut, 

banyak pesan yang terkandung dalam film yang diterinspirasi dari kisah nyata 

tentang siswa-siswa yang berniat curang dalam mengerjakan ujian SAT 

(Scholastic Assessment Test) di Thailand.8 

Fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti film Bad 

Genius yang memuat banyak pesan moral dan merupakan kisah yang tak 

asing lagi dalam kehidupan sehari-hari dari seorang pelajar, dengan judul 

“Pesan Moral dalam Film Bad Genius Karya Nattawut Poonpiriya (Analisis 

Isi Ferdinand de Saussure)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: Apa Pesan Moral pada Film Bad Genius? 

 

 

 

                                                           
8
 Https://amiratthemovies.com/2017/08/24/review-bad-genius-2017/ (diakses pada: Senin, 

8 Januari 2018, jam 11.07 WIB). 

https://amiratthemovies.com/2017/08/24/review-bad-genius-2017/


 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: Untuk mengetahui Pesan Moral pada Film Bad Genius. 

D. Kegunaan  Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif 

khususnya bagi mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dalam 

hal menganalisis sebuah film. Serta guna menambah pengetahuan dan 

pemahaman mahasiswa dalam memaknai pesan-pesan yang disampaikan 

sebuah film. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya dalam mengeksplorasi keilmuan berkaitan tentang moral dan 

dapat menjadi kontribusi bagi pembaca, pelajar, dan orang tua dalam 

memaknai moral bagi remaja pada suatu produksi film yang ditayangkan. 

Serta, memberikan motivasi kepada para sutradara dan pengelola film 

untuk terus berkreasi menciptakan film-film yang bermutu dan mendidik. 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian 

sebelumnya yang bertema hampir relevan dengan tema yang diangkat 



 

 

penulis, serta menghindari adanya tindakan penjiplakan dan juga demi 

menunjukkan keaslian penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian ini berjudul “Pesan Moral dalam Film (Analisis 

Isi Kualitatif Pesan Moral dalam Film Trash)” yang ditulis oleh Kiki 

Rizkiyah Albarikah, mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas 

Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 

2017.9 Skripsi tersebut membahas pesan moral yang terdapat dalam film 

Trash mengenai realitas sosial dan keadaan politik khususnya korupsi dalam 

pemerintahan. Terdapat keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu sama-sama meneliti sebuah film dengan analisis kualitatif. 

Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya 

terdapat pada obyek penelitian. Penelitian ini membahas mengenai pesan 

moral di kalangan pelajar. 

Kedua, Skripsi berjudul “Pesan Moral Pada Film Dalam Mihrab 

Cinta” yang ditulis oleh Resti Sofiani, mahasiswi Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016.10 Skripsi tersebut membahas pesan 

moral yang disajikan dalam film tersebut untuk menunjukkan bahwa film 

merupakan media dakwah islam yang paling efektif sekarang ini. Terdapat 

keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu meniliti 

sebuah film dengan metode kualitatif yang mengaplikasikan analisis 

                                                           
9
 Kiki Rizkiyah Albarikah, Pesan Moral dalam Film (Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral 

dalam Film Trash). Skripsi Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2017.   
10

 Resti Sofiani, Pesan Moral pada Film dalam Mihrab Cinta. Skripsi Fakultas Dakwah, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 



 

 

deskriptif dan menggunakan teori milik Ferdinand de Saussure. Namun ada 

beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

terdapat pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti film Dalam 

Mihrab Cinta yang berasal dari Indonesia. Diangkat dari salah satu karya 

penulis Islam Indonesia yang terkenal yaitu Habbiburrahman el-Shirazy. Film 

tersebut diteliti peneliti sebelumnya untuk menunjukkan bahwa film adalah 

media dakwah yang efektif. Sedangkan penelitian ini menggunakan film Bad 

Genius sebagai obyek yang berasal dari Thailand karya  Nattawut Poonpiriya 

sebagai media edukasi yang efektif. 

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Pesan Moral Dalam Film To Kill A 

Mockingbird (Analisis Semiotika pada Film To Kill A Mockingbird)” yang 

ditulis oleh Jaquiline Melissa Renyoet, mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 

tahun 2014.11 Hasil penelitian yang dilakukan saudari Jaquiline Melissa 

Renyoet menunjukkan bahwa film To Kill A Mockingbird menyampaikan 

pesan moral yang kuat kepada penontonnya dengan menggunakan sejarah, 

instruksi moral dan perkembangan karakter dalam film. Film tersebut juga 

menggunakan berbagai simbol-simbol yang merupakan representasi dari 

karakter-karakternya. Dengan menciptakan karakter-karakter yang 

perilakunya mirip dengan burung mockingbird, film ini menyadarkan 

penontonnya bahwa hanya karena seseorang terlihat berbeda bukan berarti 

kita bisa menganiaya, menghakimi, atau berlaku tidak hormat kepada orang 

                                                           
11

 Renyoet, Pesan, x. 



 

 

lain. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti sebuah 

pesan moral yang terkandung dalam film yaitu metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif melalui pengamatan secara menyeluruh 

terhadap obyek penelitian. Namun ada beberapa yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya selain pada obyek yang diteliti, yaitu pada 

model penelitiannya. Penelitian sebelumnya menggunakan model semiotika 

Rolland Barthes, sedangkan penelitian ini menggunakan model penelitian 

milik Ferdinand de Sausurre. Selain itu, penyampaian pesan moral yang ada 

dalam film To Kill A Mockingbird melalui sejarah, sedangkan dalam film Bad 

Genius pesan moral disampaikan melalui kehidupan sehari-hari seorang 

pelajar. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 

deduktif induktif serta pada analisis terhadap dinamika dengan 

menggunakan logika ilmiah.12 Pendekatan yang penulis gunakan adalah 

analisis isi dengan teori Ferdinand de Sausure. Analisis isi merupakan 

suatu teknik penelitian untuk menguraikan isi komunikasi yang jelas 

secara objektif, sistematis, dan kuantitatif.13 Analisis isi digunakan untuk 

                                                           
12

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 5. 
13

 Rafian‟s Journey, Metodelogi Penelitian Komunikasi (diakses pada: Kamis, 14 

Desember 2017, jam 10.38 WIB). 



 

 

memperoleh keterangan dari komunikasi yang disampaikan dalam bentuk 

lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan.14 

Spesifikasi yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif, 

yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka dan 

disertai analisis untuk menggambarkan bagaimana isi dan pesan moral 

yang terdapat dalam film Bad Genius.  

Metode penelitian kualitatif ini dimulai dari analisis berbagai data 

yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah 

pembentukan kesimpulan kategori atau ciri-ciri umum tertentu. Proses 

analisis data dalam proses ini dengan menalaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber. Selanjutnya ialah mereduksi data, lalu 

dilakukan penafsiran data atau pengolahan data untuk menarik 

kesimpulan. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif adalah mengelola dan 

menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, 

teratur, dan mempunyai makna. Peneliti akan terlebih dahulu menonton 

film Bad Genius secara keseluruhan kemudian menentukan dan memilih 

adegan yang berhubungan dengan pesan moral yang disampaikan para 

pemain film secara verbal maupun non verbal, serta akan 

mendeskripsikan ketika menyampaikan analisisnya. 

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis berupa 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

                                                           
14

 Subrayogo, Metodologi, 6. 



 

 

a. Data primer 

Data primer atau data utama yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah film Bad Genius yang tersimpan dalam bentuk 

soft file.  

b. Data sekunder 

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh 

dari sumber lain yang sifatnya mendukung. Peneliti mencari data 

tambahan perihal film Bad Genius dari blog-blog atau website 

dalam situs internet maupun studi kepustakaan terkait dengan pesan 

moral dan atau teori tentang film yang berguna untuk melengkapi 

penelitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pengawasan, peninjauan, penyelidikan, dan riset.15 Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara tidak langsung. 

Yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap film Bad Genius 

dari sebuah media (berupa video player).  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berupa buku, catatan, notulen, surat 

                                                           
15

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 92. 



 

 

kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.16  Teknik pengumpulan 

data ini dilakukan dengan mencari data utama yang berupa data 

primer dengan mengamati setiap adegan melalui capture 

(menangkap gambar) dalam film Bad Genius tersebut diputar. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menganalisis 

dan mengungkap data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis isi. Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari 

komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang 

terdokumentasi atau dapat didokumentasikan.17 

Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian 

ini adalah mendeskripsikan data yang terkumpul dalam film Bad Genius. 

Kemudian data yang berupa tanda verbal dan non verbal dibaca secara 

deskriptif kualitatif. Tanda yang ada di film kemudian akan 

diinterpretasikan sesuai dengan konteks film, sehingga makna film 

tersebut akan dapat dipahami baik berupa denotatif maupun konotatif. 

Tanda dan kode dalam film tersebut akan membangun makna pesan film 

secara utuh, yang terdapat pada tataran denotasi maupun konotasi. 

Tataran denotasi dan konotasi ini meliputi latar, pemikiran karakter, dan 

teks. 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis Ferdinand de 

Saussure, yang mana penanda dan petanda biasanya mengacu pada 

                                                           
16

 Suhartini Arikunto, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), 188. 
17

 Subrayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama, 2001, 6. 



 

 

sebuah acuan atau referen yang berada di alam nyata sebagai suatu yang 

ditandai oleh tanda tersebut.  

G. Sistematika Pembahasan   

Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

terbagi menjadi lima bab dan setiap bab mempunyai beberapa sub bab. 

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, kajian teori yang berisi tentang tinjauan umum mengenai 

analisis isi, tinjauan umum tentang film, tinjauan umum mengenai pesan 

moral, dan tinjauan umum mengenai teori Ferdinand de Saussure. 

Bab Ketiga, paparan data yang berisi tentang uraian objek data 

penelitian seperti produksi film, pemeran film, sinopsis dalam film Bad 

Genius, serta data-data lainnya yang mendukung. 

Bab Keempat,  bab pembahasan yang mana merupakan inti dari 

penelitian ini.  Dimana dalam bab ini peneliti memaparkan hasil pemikiran 

yang diperoleh dari analisa antara data dan teori yang ada. Analisis isi pesan 

moral dalam film Bad Genius dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

Bab Kelima, penutup. Bab ini berisi tetang kesimpulan sebagai 

jawaban dalam pokok permasalahan serta saran-saran untuk pengembangan 

studi lebih lanjut. 

 



 

 

BAB II 

FILM, PESAN MORAL, ANALISIS ISI, DAN TEORI FERDINAND DE 

SAUSSURE 

A. Tinjauan Umum Tentang Film 

1. Pengertian Film 

Sebenarnya yang dimaksudkan dengan film adalah benda material 

sensitif mirip pita yang dapat merekam realitas alam dengan sosok-sosok 

hidup, menjadi gambar-gambar, baik yang tidak bergerak seperti fotografi 

maupun yang bergerak disertai suara dan lazim disebut sebagai karya 

sinematografi. Dalam bahasa slang Amerika, seperti yang dikenal di 

Hollywood, material ini disebut juga spaghetti tape.
18

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
19

, film merupakan selaput 

tipis yang dibuat dari seluloid
20

 untuk tempat gambar negatif (yang akan 

dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan 

dalam bioskop). Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup. 

Pengertian lain film dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 

2009, adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media 

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan 

atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
21

  

                                                           
18

 Yapi Tambayong, 123 Ayat tentang Seni (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2012), 

252. 
19

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. 
20

 Campuran dari kamper, piroksilin, dan alkohol (bahan untuk membuat sisir, boneka, 

dan sebagainya). 
21

 Sartika, Analisis, 65. 



 

 

Sedangkan film dalam pengertian secara luas merupakan film yang 

diproduksi secara khusus untuk pertunjukkan di gedung-gedung 

pertunjukan atau gedung bioskop. Film jenis ini juga disebut dengan istilah 

“teatrikal”, yaitu berkenaan dengan sandiwara atau teater; teatris 

(berkenaan dengan tontonan). Film ini berbeda dengan film televisi atau 

sinetron yang dibuat khusus untuk siaran televisi.
22

  

Film atau gambar bergerak merupakan media massa hiburan dan 

dengan kekuatan audio visual yang dimilikinya mampu mempengaruhi 

emosi atau perasaan penonton seperti tertawa, menangis, marah, sedih, 

kecewa, dan sebagainya. 

McLuhan menggambarkan film sebagai ruang kelas tanpa dinding. 

Menurutnya, Film adalah salah satu contoh media panas. Ketika seseorang 

menonton film di bioskop, misalnya, ia hanya duduk, menonton film 

bahkan sambil makan atau minum, tidak ada upaya keras untuk menerima 

dan memahami informasi dari media tersebut. Media panas memberikan 

audience apa yang dibutuhkannya dalam hal ini, hiburan. Media panas itu 

sendiri merupakan komunikasi definisi tinggi (high definition 

communication) yang menyediakan data sensoris lengkap yang dapat 

diterima indra manusia; dalam menggunakan media ini audiensi tidak 

dituntut untuk menggunakan daya imajinasinya, atau dengan kata lain 

sangat sedikit sekali daya imajinasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, 
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partisipasi audiensi dalam media panas sangatlah rendah karena makna 

dari informasi yang diterima audiensi sudah sangat lengkap dan jelas.
23

 

Kehadiran film sebagian merupakan respons terhadap “penemuan” 

waktu luang di luar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan menikmati 

waktu senggang secara hemat dan sehat bagi seluruh anggota keluarga. 

Jadi, film membuka kemungkinan bagi kelas pekerja untuk menikmati 

unsur budaya yang sebelumnya telah dinikmati oleh orang-orang yang 

berbeda di “atas” mereka. Dengan demikian, jika ditinjau dari segi 

perkembangan fenimenalnya, akan terbukti bahwa peran yang dimainkaan 

oleh film dalam memenuhi kebutuhan tersembunyi memang sangat 

besar.
24

  

2. Klasifikasi Film 

Film dapat diklasifikasikan atau dibagi-bagi berdasarkan; cerita,  

orientasi pembuatannya, dan genre film.
25

 

a. Berdasarkan cerita, film dapat dibedakan antara film fiksi dan 

nonfiksi. 

Fiksi merupakan film yang dibuat berdasarkan imajinasi 

manusia, dengan kata lain film ini tidak didasarkan pada kejadian 

nyata. Kemudian film nonfiksi yang pembuatannya diilhami oleh 

suatu kejadian yang benar-benar terjadi yang kemudian dimasukkan 
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unsur-unsur sinematografis dengan panambahan efek-efek tertentu 

seperti efek suara, musik, cahaya, komputerisasi, skenario atau naskah 

yang memikat dan lain sebagainya untuk mendukung daya tarik film 

nonfiksi tersebut.  

b. Kemudian berdasarkan orientasi pembuatannya, film dapat 

digolongkan dalam film komersial dan komersial. 

Film komersial, orientasi pembuatannya adalah bisnis dan 

mengejar keuntungan. Dalam klasifikasi ini, film memang dijadikan 

sebagai komoditas industrialisasi sehingga film dibuat sedemikian 

rupa agar memiliki nilai jual dan menarik untuk disimak oleh berbagai 

lapisan khalayak. Film komersial biasanya lebih ringan, atraktif, dan 

mudah dimengerti agar lebih banyak orang yang berminat untuk 

menyaksikannya. Berbeda dengan film nonkomersial yang bukan 

berorientasi bisnis. Dengan kata lain, film nonkomersial ini dibuat 

bukan dalam rangka mengejar target keuntungan dan asasnya bukan 

untuk menjadikan film sebagai komoditas, melainkan murni sebagai 

seni dalam menyampaikan suatu pesan dan sarat akan tujuan. Karena 

dibuat bukan atas dasar kepentingan bisnis dan keuntungan, maka 

biasanya segmentasi penonton fim nonkoersial juga terbatas. 

Contoh film nonkomersial misalnya berupa film propaganda, 

yang dibuat dengan tujuan mempengaruhi pola pikir massal agar 

sesuai dengan pesan yang berusaha disampaikan. Di Indonesia sendiri 

contoh film propaganda yang cukup melegenda adalah film 



 

 

G30S/PKI. Atau film dokumenter yang mengangkat suatu tema 

khusus, misalnya dokumentasi kehidupan flora dan fauna atau 

dokumentasi yang mengangkat kehidupan anak jalanan, dan lain 

sebagainya. Selain itu, beberapa film yang memang dibuat bukan 

untuk tujuan bisnis, justru dibuat dengan tujuan meraih penghargaan 

tertentu di bidang perfilman dan sinematografi. 

Film seperti ini biasanya memiliki pesan moral yang sangat 

mendalam, estetika yang diperhatikan detail-detailnya dengan 

skenario yang disusun sedemikian rupa agar setiap gerakan dan 

perkataannya dapat mengandung makna yang begitu kaya. Film 

seperti ini biasanya tidak mudah dicerna oleh banyak orang, karena 

memang sasaran pembuatannya bukan berdasarkan tuntutan pasar. 

Seni, estetika, dan makna merupakan tolok ukur pembuatan film 

seperti ini. Contohnya di Indonesia seperti film Pasir Berbisik yang di 

produseri oleh Christine Hakim dan Daun di Atas Bantal yang 

berkisah mengenai kehidupan anak jalanan. 

c. Berdasarkan genre film, terdapat beragam genre film yang biasa 

dikenal masyarakat selama ini, di antaranya:  

 Action merupakan film laga, tembak-menembak, silat berkelahi. 

Salah satu contoh paling populer film action Indonesia yang 

banyak dibicarakan pada 2012 adalah The Raid: sutradara Gareth 

Evans dan aktor Ray Sahetapy.
26
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 Drama merupakan istilah khusus untuk film-film dengan pola 

dramaturgi ––keahlian dan teknik penyusunan karya dramatik yang 

menekankan konflik psikologis, mulai dari asal-muasal sampai 

pada penyelesainnya.
27

  

 Musikal. Film yang bertolak dari sandiwara nyanyi disertai tari 

menurut konsep bisnis seni pertunjukan Amerika yang mula-mula 

dilihat di Broadway, Off-Broadway, dan selanjutnya pindah ke pita 

film di Hollywood.
28

   

 Science fiction. Ini sebutan khusus untuk genre film-film fantasi 

dengan latar film pengetahuan tertentu.
29

 

 Horror adalah jenis film yang dibuat untuk membangkitkan rasa 

tegang.
30

  

 Petualangan. Film ini biasanya menyangkut seorang pahlawan yang 

menetapkan pada tugas untuk menyelamatkan dunia atau orang-

orang yang dicintai.
31   

 Epik. Epos. Cerita kepahlawanan.
32

  

 Perang. Film ini menggambarkan peperangan, kekerasan, atau 

situasi di dalamnya atau setelahnya.
33
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 Pop; populer. Dikenal dan disukai orang banyak (umum) atau 

sesuai kebutuhan masyarakat pada umumnya.
34

 

 Fantasi. Tema atau konflik dari film jenis ini tak terlalu berbeda 

dengan jenis film yang lain. Yang paling membedakan film fantasi 

dengan film lain adalah setting atau latar belakang serta karakter 

tokoh unik, yang tidak ada di dunia nyata. Setting waktu film 

fantasi biasanya masa lampau atau masa depan, tapi ada juga yang 

bersetting masa sekarang. Contohnya adalah film Harry Potter.
35

 

 Komedi. Sama seperti film fantasi, inti film komedi bisa sama 

dengan jenis film lain. Yang berbeda adalah adanya unsur komedi 

atau kelucuan yang bisa membuat penonton tertawa.
36

 

 Gangster. Film yang menceritakan anggota geng (kelompok orang 

yang mempunyai kegemaran berkelahi atau membuat keributan).
37

 

 Thriller. Film yang dapat menggetarkan hati.
38

  

 Disaster/bencana. Film yang menceritakan sesuatu yang 

menyebabkan (menimbulkan) kesusahan.
39
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3. Unsur-unsur Film 

Secara umum, film dapat dibagi atas dua unsur pembentuk. Dua 

unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain 

untuk membentuk suatu film. Dua unsur pembentuk tersebut, yaitu:
40

 

a. Unsur naratif, yaitu materi atau bahan olahan dalam film. Unsur 

naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap cerita 

pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, 

waktu, serta yang lainnya. Seluruh elemen tersebut membentuk unsur 

naratif secara keseluruhan.
41

  

b. Unsur sinematik, yaitu cara atau dengan gaya seperti apa bahan olahan 

itu digarap. Unsur sinematik terdiri atas empat elemen pokok, 

diantaranya: Mise-en-scene, Sinematografi, Editing, dan Suara.
42

 

Mise-en-scene adalah segala hal yang berada di depan kamera. 

Sinematografi merupakan teknik perfilman, teknik pembuatan film.
43

 

Editing yaitu pekerjaan menyeleksi gambar-gambar hasil shooting, 

mana yang cocok dan bagus untuk dirangkaikan menjadi satu 

kesatuan secara utuh.
44

 Dan suara adalah segala hal dalam film yang 

mampu kita tangkap melalui indra pendengar. 
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4. Sejarah Film 

a. Sejarah dan Perkembangan Film Internasional
45

 

Film yang ditemukan pada akhir abad ke-19 dan terus 

berkembang hingga hari ini merupakan “perkembangan lebih jauh” 

dari teknologi fotografi. Perkembangan penting sejarah fotografi telah 

terjadi di tahun 1826, ketika Joseph Nicephore Niepce dari Perancis 

membuat campuran dengan perak untuk membuat gambar pada 

sebuah lempengan timah yang tebal.  

Thomas Alva Edison (1847-1931) seorang ilmuwan Amerika 

Serikat penemu lampu listrik dan fonograf (piringan hitam), pada 

tahun 1887 terinspirasi untuk membuat alat untuk merekam dan 

membuat (memproduksi) gambar. Edison tidak sendirian. Ia dibantu 

oleh George Eastman, yang kemudian pada tahun 1884 menemukan 

pita film (seluloid) yang terbuat dari plastik tembus pandang. Tahun 

1891 Eastman dibantu Hannibal Goodwin memperkenalkan satu rol 

film yang dapat dimasukkan ke dalam kamera pada siang hari.  

Alat yang dirancang dan dibuat oleh Thomas Alva Edison itu 

disebut kinetoskop (kinetoscope) yang berbentuk kotak berlubang 

untuk menyaksikan atau mengintip suatu pertunjukan. Lumiere 

Bersaudara kemudian merancang peralatan baru yang 

mengkombinasikan kamera, alat memproses film dan proyektor 
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menjadi satu. Lumiere Bersaudara menyebut peralatan baru untuk 

kinetoskop itu dengan “sinematograf” (cinematographe). 

Peralatan sinematograf ini kemudian dipatenkan pada tahun 

1895. Pada peralatan sinematograf ini terdapat mekanisme gerakan 

yang tersendat (intermittent movement) yang menyebabkan setiap 

frame dari film diputar akan berhenti sesaat, dan kemudian disinari 

lampu proyektor. Di masa awal penemuannya, peralatan sinematograf 

tersebut telah digunakan untuk merekam adegan-adegan yang singkat. 

Misalnya, adegan kereta api yang masuk ke stasiun, adegan anak-anak 

bermain di pantai, di taman dan sebagainya.  

Film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum 

dengan membayar berlangsung di Grand Cafe Boulevard de 

Capucines, Paris, Perancis pada 28 Desember 1895. Peristiwa ini 

sekaligus menandai lahirnya film dan bioskop di dunia. 

Meskipun usaha untuk membuat "citra bergerak" atau film ini 

sendiri sudah dimulai jauh sebelum tahun 1895, bahkan sejak tahun 

130 masehi, namun dunia internasional mengakui bahwa peristiwa di 

Grand Cafe inilah yang menandai lahirnya film pertama di dunia. 

Sejak ditemukan, perjalanan film terus mengalami 

perkembangan besar bersamaan dengan perkembangan atau 

kemajuan-kemajuan teknologi pendukungnya. Pada awalnya hanya 

dikenal film hitam putih dan tanpa suara atau dikenal dengan sebutan 



 

 

“film bisu” dalam masa putar 25 menit.
46

 Masa film bisu berakhir 

pada tahun 1920-an, setelah ditemukannya film bersuara. Film 

bersuara pertama diproduksi tahun 1928 dengan judul “Jazz Singer”.
47

 

Kemudian menyusul ditemukannya film berwarna di tahun 1930-an.  

Perubahan dalam industri perfilman jelas nampak pada 

teknologi yang digunakan. Jika pada awalnya film berupa gambar 

hitam putih, bisu dan sangat cepat, kemudian berkembang hingga 

sesuai dengan sistem penglihatan mata kita, berwarna dan dengan 

segala macam efek-efek yang membuat film lebih dramatis dan 

terlihat lebih nyata. Pada perkembangan selanjutnya, film tidak hanya 

dapat dinikmati di bioskop dan berikutnya di televisi, namun juga 

dengan kehadiran VCD dan DVD (Blue-Ray), film dapat dinikmati 

pula di rumah dengan kualitas gambar yang baik, tata suara yang 

ditata rapi, yang diistilahkan dengan home theater. Dengan 

perkembangan internet, film juga dapat disaksikan lewat jaringan 

superhighway. 

Film kemudian dipandang sebagai komoditas industri oleh 

Hollywood, Bollywood dan Hongkong. Di sisi dunia yang lain, film 

dipakai sebagai media penyampai dan produk kebudayaan. Hal ini 

bisa dilihat di negara Prancis (sebelum 1995), Belanda, Jerman, dan 

Inggris. Dampak nya adalah film akan dilihat sebagai artefak budaya 

yang harus dikembangkan, kajian film membesar, eksperimen 
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eksperimen pun didukung oleh negara. Kelompok terakhir ini 

menempatkan film sebagai aset politik guna media propaganda 

negara. Oleh karena itu di Indonesia Film berada di bawah 

pengawasan departemen penerangan dengan konsep lembaga sensor 

film. 

Bagi Amerika Serikat, meski film-film yang diproduksi 

berlatar belakang budaya sana, namun film-film tersebut merupakan 

ladang ekspor yang memberikan keuntungan cukup besar. 

b. Sejarah dan Perkembangan Film Indonesia
48

 

Di Indonesia, film pertama kali diperkenalkan pada 5 

Desember 1900 di Batavia (Jakarta). Pada masa itu film disebut 

“Gambar Idoep". Pertunjukkan film pertama digelar di Tanah Abang 

dengan tema film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu 

dan Raja Belanda di Den Haag. Namun pertunjukan pertama ini 

kurang sukses karena harga karcisnya dianggap terlalu mahal. 

Sehingga pada 1 Januari 1901, harga karcis dikurangi hingga 75% 

untuk merangsang minat penonton. 

Film cerita pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1905 

yang diimpor dari Amerika. Film-film impor ini berubah judul ke 

dalam bahasa Melayu, dan film cerita impor ini cukup laku di 

Indonesia, dibuktikan dengan jumlah penonton dan bioskop pun 

meningkat. Daya tarik tontonan baru ini ternyata mengagumkan. Film 
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lokal pertama kali diproduksi pada tahun 1926, dengan judul 

“Loetoeng Kasaroeng”  yang diproduksi oleh NV Java Film 

Company, adalah sebuah film cerita yang masih bisu. Agak terlambat 

memang, karena pada tahun tersebut di belahan dunia yang lain, film-

film bersuara sudah mulai diproduksi. Kemudian, perusahaan yang 

sama memproduksi film kedua mereka dengan judul “Eulis Atjih”. 

Setelah film kedua ini diproduksi, kemudian muncul 

perusahaan-perusahaan film lainnya seperti Halimun Film Bandung 

yang membuat Lily van Java dan Central Java Film (Semarang) yang 

memproduksi Setangan Berlumur Darah. 

Untuk lebih mempopulerkan film Indonesia, Djamaludin 

Malik mendorong adanya Festival Film Indonesia (FFI) I pada tanggal 

30 Maret - 5 April 1955, setelah sebelumnya pada 30 Agustus 1954 

terbentuk PPFI (Persatuan Perusahaan Film Indonesia). Kemudian 

film “Jam Malam” karya Usmar Ismail tampil sebagai film terbaik 

dalam festival ini. Film ini sekaligus terpilih mewakili Indonesia 

dalam Festival Film Asia II di Singapura. Film ini juga dianggap 

karya terbaik Usmar Ismail. Sebuah film yang menyampaikan kritik 

sosial yang sangat tajam mengenai para bekas pejuang setelah 

kemerdekaan.  

Pertengahan „90-an, film-film nasional yang tengah 

menghadapi krisis ekonomi harus bersaing keras dengan maraknya 

sinetron di televisi-televisi swasta. Apalagi dengan kehadiran Laser 



 

 

Disc, VCD dan DVD yang makin memudahkan masyarakat untuk 

menikmati film impor. Namun di sisi lain, kehadiran kamera-kamera 

digital berdampak positif juga dalam dunia film Indonesia, karena 

dengan adanya kamera digital, mulailah terbangun komunitas film 

film independen. Film-film yang dibuat di luar aturan baku yang ada. 

Film-film mulai diproduksi dengan spirit militan. 

Meskipun banyak film yang kelihatan amatir namun terdapat 

juga film-film dengan kualitas sinematografi yang baik, Sayangnya 

film-film independen ini masih belum memiliki jaringan peredaran 

yang baik, sehingga film-film ini hanya bisa dilihat secara terbatas dan 

di ajang festival saja. Baru kemudian pada Tanggal 19 Desember 2009 

Film Laskar Pelangi meraih Penghargaan sebagai Film Terbaik se-

Asia Pasifik di Festival Film Asia Pasifik yg diselenggarakan di 

Taiwan. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pesan Moral 

1. Pengertian Pesan 

Pesan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disampaikan 

komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif 

komunikasinya.
49

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesan 

merupakan perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat 

orang lain.
50
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Ada beberapa hal yang penting dalam mempelajari pesan 

komunikasi, yaitu isi pesan, struktur pesan, format pesan, sifat komunikan, 

dan isi pesan, yang merupakan inti dari aktifitas komunikasi yang 

dilakukan karena isi pesan itulah yang merupakan ide atau gagasan 

komunikator yang dikomunikasikan kepada komunikan.
51

 

Pesan sebenarnya adalah suatu hal yang sifatnya abstrak 

(konseptual, ideologis, dan idealistik). Akan tetapi, ketika ia disampaikan 

dari komunikator kepada komunikan, ia menjadi konkret karena 

disampaikan dalam bentuk simbol/lambang berupa bahasa (baik lisan 

maupun tulisan), suara (audio), gambar (visual), mimik, gerak-gerik, dan 

lain sebagainya.
52

 

Oleh karena itu, lambang komunikasi disebut juga bentuk pesan, 

yakni wujud konkret dari pesan, berfungsi mewujudkan pesan yang 

abstrak menjadi konkret. Suara, mimik, dan gerak-gerik lazim digolongkan 

dalam pesan nonverbal, sedangkan bahasa lisan dan bahasa tulisan 

dikelompokkan dalam pesan verbal.
53

 

Pesan merupakan acuan dari berita atau peristiwa yang 

disampaikan melalui media-media. Suatu  pesan memiliki dampak yang 

dapat mempengaruhi pemikiran khalayak pembaca dan pemirsa, karenanya 
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pesan bisa bersifat bebas dengan adanya suatu etika yang menjadi 

tanggung jawab pesan itu sendiri. Misalnya pesan yang bersifat edukatif.
54

 

2. Pengertian Moral 

Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu kata mos, (adat istiadat, 

kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan), mores yang berarti watak, akhlak, 

tabiat, kelakuan, cara hidup, adat istiadat (yang baik).
55

  

Dari kata itu terbentuk kata “moralis”, yang artinya berkaitan 

dengan akhlak, tabiat, kelakuan. Dari sini turun kata “moral”. Kata ini 

dipergunakan untuk menyebut baik-buruknya manusia sebagai manusia 

dalam hal sikap perilaku, tindak tanduk, dan perbuatannya. Kemudian, 

akan mendapat kata benda “moralitas”, yang berarti mutu baik-buruknya 

manusia sebagai manusia.
56

 

Istilah moral lebih sering digunakan untuk menunjukkan kode, 

tingkah laku, adat, atau kebiasaan individu atau kelompok, seperti 

seseorang yang membicarakan tentang moral orang lain. Moral adalah hal 

yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai 

kewajiban atau norma. Moral dapat diartikan sebagai sarana untuk 

mengukur tindakan manusia.
57

 

Helden dan Richard merumuskan pengertian moral sebagai suatu 

kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan 
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tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan 

aturan. Atkinson mengemukakan moral atau moralitas merupakan 

pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan 

tidak dapat dilakukan. Selain itu, moral juga merupakan seperangkat 

keyakinan dalam suatu masyarakat berkenaan dengan karakter atau 

kelakuan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.
58

  

3. Kaidah Dasar Moral 

Dua kaidah dasar moral adalah:
59

 

a. Kaidah sikap baik. Pada dasarnya kita mesti bersikap baik terhadap apa 

saja. Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan dalam bentuk yang 

konkret tergantung dari apa yang baik dalam situasi konkret itu. 

b. Kaidah keadilan. Prinsip keadilan adalah kesama-an yang masih tetap 

mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kesamaan beban yang 

terpakai harus dipikulkan harus sama, yang tentu saja disesuaikan 

dengan kadar anggota masing-masing. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Moral
60

 

a. Faktor kognitif 

Kemampuan kognitif seseorang di dalam mengatasi dilema 

moral diyakini sangat berpengaruh terhadap perilaku moralnya. Orang 
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yang penalaran moralnya kurang baik akan cenderung memilih 

tindakan tidak bermoral, begitupun sebaliknya.
61

  

b. Faktor emosi 

Menurut Haidt (2003), emosi moral merupakan sesuatu yang 

berhubungan dengan kepentingan pribadi atau kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. Emosi moral memiliki beberapa 

karakteristik umum, yaitu berkaitan dengan tubuh, mempunyai 

kemampuan untuk memotivasi, sulit dikendalikan secara sadar, 

kompleks, dan berhubungan dengan kepentingan individu atau 

masyarakat.
62

 

Terdapat beberapa jenis emosi moral, antara lain empati, malu, 

perasaan bersalah, merasa terhina, marah, tidak nyaman, perasaan 

jijik, bersyukur, perasaan bangga, dan perasaan kagum. Emosi malu, 

perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman, dan perasaan bangga 

muncul karena refleksi diri dan evaluasi diri. Perasaan kagum 

merupakan emosi positif yang muncul ketika menyaksikan orang lain 

dengan perilaku moral yang sangat mengagumkan, sebaliknya jika 

menyaksikan orang lain yang melakukan pelanggaran moral akan 

memunculkan perasaan jijik.
 63
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c. Faktor  kepribadian
64

 

Kepribadian merupakan faktor penting dalam pembentukan 

perilaku moral. Identitas moral, motivasi moral, karakter moral, 

kesadaran moral, serta intregritas moral adalah faktor-faktor yang 

terbukti secara ilmiah berpengaruh terhadap pembentukan perilaku 

moral. 

Identitas moral adalah sejauh mana seseorang menganggap 

bahwa menjadi seorang yang bermoral merupakan identitas yang 

dianggap penting bagi dirinya. Identitas moral itu sendiri terdiri dari 

dua aspek, yaitu internalisasi dan simbolisasi. Internalisasi menunjuk 

pada sejauh mana karakteristik moral tertentu penting bagi konsep diri 

seseorang, sedangkan simbolisasi menunjuk pada sejauh mana 

karakteristik moral tersebut tampak dalam kehidupan sehari-hari. 

Kedua aspek tersebut sama-sama penting dalam membentuk perilaku 

moral. 

d. Faktor situasional 

Selain dipengaruhi oleh tiga faktor di atas, perilaku moral juga 

dipengaruhi oleh faktor situasional. Rambo menganggap penting 

faktor konteks dalam proses perubahan keyakinan spiritual seseorang. 

Menurutnya, yang dimaksud konteks adalah lingkungan sosial, 

kultural, keagamaan, dan personal, baik yang bersifat mikro maupun 
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makro. Konteks dengan karakteristik berbeda tentu akan menstimulusi 

perilaku moral yang berbeda.
65

  

5. Prinsip Moral 

Ada empat prinsip menurut Louis Alvin Day dalam bukunya “Etics 

in Media Communication” (2006) yang berfungsi sebagai batasan 

implementasi kebebasan, yakni:
66

 

a. Harm principle. Menurut prinsip ini kebebasan individu layak dibatasi 

untuk mencegah terjadinya tindakan menyakiti orang lain.  

b. Paternalism principle. Menurut prinsip ini media sangat berpengaruh 

terhadap masyarakat. Day mengistilahkan, “ we are what we 

read/view”. Kita menjadi apa yang kita baca/tonton. Karenanya 

muatan pesan media harus dikontrol sedemikian rupa sehingga hal-hal 

cabul atau yang merugikan masyarakat dapat dicegah. 

c. Moralism principle. Baik tidaknya moral ditentukan oleh masyarakat, 

bukan oleh individu. Karenanya kebaikan individu tidak berarti bila 

kemudian masyarakat mengatakannya sebagai keburukan, begitu juga 

sebaliknya. 

d. Offense principle. Penyampaian pesan tidak boleh menimbulkan rasa 

malu, kegelisahan, dan kebingungan bagi orang lain. 
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6. Kategori-kategori berdasarkan pesan moral terbagi menjadi tiga macam, 

yaitu:
67

 

a. Kategori hubungan manusia dengan Tuhan. 

Dalam hal ini, moral dalam hubungan manusia dengan Tuhan 

menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah manusia beragama, 

yaitu manusia selalu berhubungan dengan Tuhan. Indikator dari moral 

dalam hubungan manusia dengan Tuhan dapat berupa bersyukur, 

percaya kepada Tuhan, berdoa, dan taat kepada Tuhan. 

b. Kategori hubungan manusia dengan diri sendiri. 

Moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri dapat 

diartikan bahwa manusia selalu ingin memperoleh yang terbaik dalam 

hidupnya dan keyakinannya sendiri tanpa harus selalu tergantung 

dengan orang lain. Indikator dari moral dalam hubungan manusia 

dengan diri sendiri dapat berupa takut, jujur, sabar, maut, rindu, 

keegoisan, bekerja keras, menuntut ilmu, keberanian, kecerdikan, harga 

diri, sakit, kebanggaan, keraguan, kecewa, tegas, ulet, ceria, teguh, 

terbuka, visioner, mandiri, tegar, reflektif, tanggung jawab, dan disiplin.  

c. Kategori hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkungan 

sosial, termasuk dengan alam. 

Moral dalam hubungan manusia dengan manusia lain 

menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan 

kehadiran orang lain dalam hidupnya. Disamping itu, manusia 
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merupakan makhluk individu yang memiliki keinginan pribadi untuk 

meraih kepuasan dan ketenangan hidup baik lahiriah maupun batiniah 

dengan cara hidup berdampingan dan menjalin hubungan silahturahmi 

dengan manusia yang lain. Indikator dari moral dalam hubungan 

manusia dengan manusia lain ini dapat berupa: kasih sayang, rela 

berkorban, kekeluargaan, kepedulian, musyawarah, gotong-royong, dan 

tolong-menolong. 

Moral dalam hubungan manusia dengan alam menjelaskan 

mengenai alam yang merupakan kesatuan kehidupan dimana kita 

berada, karena lingkungan membentuk, mewarnai, dan menjadikan 

objek timbulnya ide-ide dan pola pikir manusia untuk mencari 

keselarasan dengan alam sebagai bagian dari kehidupannya. Adapun 

indikator dari moral dalam hubungan manuia dengan alam ini dapat 

berupa: penyatuan dengan alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan 

kodrat alam. 

C. Tinjauan Umum Tentang Analisis Isi 

Menurut Budd, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk 

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk 

mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang dipilih.
 68
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Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori 

teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, 

kemudian diberi interpretasi.
69

 

Secara umum, analisis isi berupaya mengungkap berbagai informasi 

dibalik data yang disajikan di media atau teks dan dapat digunakan untuk 

menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan 

televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua 

disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/ metode 

penelitian. 

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 

menganalisis isi dari suatu teks, isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti 

(makna), gambar, simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat 

dikomunikasikan.
70

 

Analisis isi dapat dipergunakan pada teknik kuantitatif maupun 

kualitatif, tergantung pada sisi mana peneliti memanfaatkannya. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat 

keajekan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti 

memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi 

interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi.
71

 

Tujuan dari penelitian analisis kualitatif sebenarnya adalah sistematis 

dan analitis, tetapi tidak kaku (rigid) seperti dalam analisis isi kuantitatif. 

Kategorisasi yang dipakai atau dibuat hanya merupakan guide dari studi yang 

dilakukan. Diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul 

selama proses penelitian, termasuk orientasi terhadap setting, styles (model), 

                                                           
69

Https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis (diakses 

pada: Senin, 8 Januari 2018, jam 21.22 WIB).  
70

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitaif Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder, format Pdf (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 5. 
71

 Rafian‟s Journey, Metodelogi Penelitian Komunikasi (diakses pada: Kamis, 14 

Desember 2017, jam 10.38 WIB). 

https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis


 

 

images, meanings, dan  nuances yang ditemukan atau teridentifikasi selama 

proses penelitian.
72

 

D. Tinjauan Umum Tentang Ferdinand de Saussure 

Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) dikenal sebagai Bapak 

Semotica/Semiology
73

 dan Bapak Lingustik Modern berdasarkan pandangan-

pandangan yang dimuat dalam bukunya Course de Lingustique Generale 

yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bally dan Albert Sechehay tahun 

1915 (dua tahun setelah Saussure meninggal).
74

 

Berdasarkan buku tersebut, Saussure memiliki pandangan mengenai 

konsep.
75

 Konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure 

memiliki empat konsep, yaitu: 

a. Perbedaan signifiant dan signifie  

Signifiant (penanda) adalah citra bunyi atau kesan psikologis 

bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Sedangkan signifie (petanda) 

adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita.
76

 

Wujud signifiant dapat berupa bunyi – bunyi ujaran atau huruf – 

huruf tulisan, sedang signifie adalah unsur konseptual, gagasan atau 

makna yang terkandung dalam penanda tersebut.
77

 

Perumpamaannya bisa dianalogikan dengan kata dan benda 

“pintu”. Pintu secara signifiant merupakan komponen dari kumpulan 
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huruf yaitu p-i-n-t-u, sedangkan secara signifie dapat dipahami sebagai 

sesuatu yang menghubungkan satu ruangan dengan ruangan lain. 

Kombinasi dari signifiant dan signifie ini yang kemudian membentuk 

tanda atas “pintu”, bukan sekadar benda mati yang digunakan oleh 

manusia.
78

 

b. Perbedaan langue dan parole 

Langue merupakan keseluruhan sistem tanda yang berfungsi 

sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat 

bahasa, sifatnya abstrak. Parole adalah pemakaian atau realisasi langue 

oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya konkret, 

karena parole itu tidak lain daripada realitas fisis yang berbeda dari orang 

yang satu dengan orang yang lain.
79

  

Saussure menjelaskan bahwa langue bisa dikatakan sebagai fakta 

sosial dan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa, yang juga 

berperan sebagai sistem yang menetapkan hubungan antara signifiant dan 

signifie.
80

  

c. Telaah sinkronik dan diakronik 

Yang dimaksud dengan telaah bahasa secara sinkronik adalah 

mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. 

Misalnya, mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan pada zaman 

Jepang atau pada masa tahun lima puluhan. Sedangkan telaah bahasa 
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secara diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa, atau sepanjang 

zaman bahasa itu digunakan oleh penuturnya. 
81

 

Sinkronik seringkali disebut sebagai studi linguistik deskriptif, 

karena kajian didalamnya banyak mengkaji hal yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa yang digunakan pada 

suatu masa tertentu. Sedangkan diakronik lebih bersifat pada studi 

historis dan komparatif, karena bertujuan untuk mengetahui sejarah, 

perubahan, dan perkembangan struktural suatu bahasa pada masa yang 

tak terbatas.
82

  

d. Hubungan sintagmatik dan paradigmatik 

Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang 

terdapat dalam suatu tuturan, yang tersusun secara berurutan, bersifat 

linier. Sedangkan yang dimaksud hubungan paradikmatik adalah 

hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan 

unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang 

bersangkutan.
83

 

Hubungan sintagmatik dan paradigmatik ini dapat terlihat pada 

susunan bahasa di kalimat yang kita gunakan sehari-hari, termasuk 

kalimat bahasa Indonesia. Jika kalimat tersebut memiliki 

hubungan sintagmatik , maka terlihat adanya kesatuan makna dan 

hubungan pada kalimat yang sama pada setiap kata di dalamnya. 
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Sedangkan hubungan paradigmatik memperlihatkan kesatuan makna dan 

hubungan pada satu kalimat dengan kalimat lainnya, yang mana 

hubungan tersebut belum terlihat jika melihat satu kalimat saja.  

Kita tentu sudah sering mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia 

yang membahas unsur-unsur dalam kalimat berupa subjek, predikat, 

objek, dan keterangan (SPOK). Namun, pada kenyataannya tidak semua 

kalimat selalu memiliki unsur-unsur tersebut. Kajian semiologi 

menyatakan, jika sebuah kalimat memiliki unsur SPOK yang lengkap 

dan memiliki kesatuan arti dari gabungan unsur tersebut sehingga tidak 

bisa digantikan dengan unsur lain, karena dapat merubah makna, maka 

kalimat tersebut memiliki hubungan sintagmatik . 

Dan sebaliknya, jika sebuah kalimat tidak memiliki susunan 

SPOK lengkap dan salah satu unsurnya dapat diganti dengan kata lain 

tanpa merubah makna, maka kalimat tersebut memiliki 

hubungan paradigmatik.
84
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BAB III 

DESKRIPSI UMUM FILM BAD GENIUS 

A. Profil Film Bad Genius
85

 

Film Bad Genius merupakan film asal Thailand yang rilis pada tahun 

2017. Film yang disutradarai oleh Nattawut Poonpiriya ini terinspirasi dari 

kisah nyata mengenai kecurangan saat ujian sekolah yang terjadi di seluruh 

dunia. Tokoh utama film ini adalah aktris sekaligus model terkenal asal 

Thailand yaitu Chutimon Chuengcharoensukying atau sering disapa Aokab. 

Film ini rilis sekitar 3 Mei 2017 di negara asalnya dan sukses menjadi 

satu dari perwakilan Asia Tenggara yang diputar di ajang New York Asian 

Film Festival. Dalam rangkaian festival, Bad Genius terpilih sebagai 

pembuka dalam acara 16th New York Asian Film Festival dan menjadi 

pemenang penghargaan sebagai Best Feature and Screen International Rising 

Star Asian yang diberikan kepada Chutimon Chuengcharoensukying. Hal ini 

merupakan pertama kalinya film asia tenggara dipilih untuk membuka acara 

tersebut. Karena kehadirannya yang mengesankan, bioskop menerima 

pemutaran ulang, serta film ini berhasil mengantongi empat awards yaitu Best 

Film, Best Asian Feature Film, Best Director, dan Best Innovative Feature 

Film dalam acara Fantasia International Film Festival. 

Film Bad Genius ini menyuguhkan tiga genre film sekaligus, yaitu 

Thriller, Drama, dan Komedi dengan panjang durasi 02:09:51 detik. 

Diproduksi oleh GDH 559, Jorkwang Film dan didistributorkan oleh Golden 
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Village Film, Purple Media Enterprises. Tempat pembuatannya sendiri selain 

di Bangkok, Thailand, juga mengambil setting di Sydney, Australia dengan 

menggunakan bahasa Thai dan sedikit imbuhan bahasa inggris. Selain tayang 

di negara sendiri, film ini juga tayang diberbagai negara seperti Philipines, 

China, Korea, Australia, Jepang, Hong Kong, Laos, Taiwan, Singapura, 

Indonesia, Vietnam, dan Brunei. Di Indonesia, film Bad Genius rilis pada 

tanggal 23 Agustus 2017.  

Film ini menceritakan Lynn, seorang siswi berprestasi yang 

memanfaatkan kepintarannya untuk hal negatif. Dia memberikan contekan 

atau jawaban soal dengan imbalan uang cukup besar yang dihitung dari per-

mata pelajaran kepada beberapa temannya di sekolah. 

Bad genius memperlihatkan kejahatan yang luar biasa pintar dari 

Lynn. Dia mengatur strategi sedemikian rupa agar teman-teman yang telah 

membayarnya dapat mengisi jawaban soal dengan benar. Semua jawaban 

tersebut diambil dari hasil pemikirannya yang kemudian diberikan kepada 

siswa lain melalui kode yang disebutnya sebagai “kode piano”. 

Kejahatan  Lynn  menjadi sangat keterlaluan, bahkan menjadi 

kejahatan internasioal ketika ia menawarkan jasa contekan jawaban kepada 

puluhan siswa yang akan mengikuti tes ujian kuliah luar negeri.  

Bad genius memperlihatkan kejahatan siswa yang sering dianggap 

sepele tersebut akan terlebih mengerikan dari biasanya. Pendramatisiran film 

dengan baik dari kisah sederhana yang berhasil mengajak penonton untuk 

bernostalgia dengan perilaku yang tidak terpuji di masa sekolah. Namun, 



 

 

bukan metode contek-mencotek yang akan disampaikan dalam film tersebut, 

banyak pesan yang terkandung dalam film yang diterinspirasi dari kisah nyata 

tentang siswa-siswa yang berniat curang dalam mengerjakan ujian SAT 

(Scholastic Assessment Test) di Thailand. 

B. Profil Sutradara
86

 

1. Biografi 

Nattawut “Baz” Poonpiriya lahir di Bangkok, Thailand 1981 

silam. Baz adalah seorang sutradara di Thailand yang bekerja secara 

ekstensif di televisi komersil dan video musik. Kini, dia lebih dikenal 

sebagai sutradara film yang bergenre thriller yaitu dalam film 

Countdown (2012) dan Bad Genius (2017). 

Baz lulusan dari Srinakharinwirot University dengan mengambil 

jurusan Stage Directing dan mendapat gelar Master of Fine Arts. 

Setelah lulus, dia bekerja selama tiga tahun sebelum memutuskan untuk 

pindah ke New York melanjutkan kuliah di Pratt Institute dengan 

mengambil jurusan Graphic Design  dan kembali ke Thailand tahun 

2011. Dia mengambil pekerjaan sebagai sutradara video musik. Tahun 

2012, dia memulai debut pertamanya sebagai sutradara film di bawah 

rumah produksi GTH (Gross Domestic Happiness) dalam film 

Countdown. 

2. Filmografi  

o Film Countdown rilis tahun 2012 
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o Film Bad Genius rilis tahun 2017 

3. Penghargaan 

o Best Screenplay at 22nd Suphannahong National Film Award for 

Countdown, 2012. 

o Best Director and Best Screenplay (with Tanida Hantaweewatana 

and Vasudhorn Piyaromna) at 27th Suphannahong National Film 

Award for Bad Genius, 2017. 

o Best Director and Best Screenplay (with Tanida Hantaweewatana 

and Vasudhorn Piyaromna) at 26th Bangkok Critics Assembly 

Award for Bad Genius, 2017. 

C. Struktur Pemain Film Bad Genius 

1. Crew (Kru) 

o Sutradara
87

 : Nattawut Poonpiriya 

o Screenplay
88

 : Nattawut Poonpiriya 

Tanida Hantaweewatana 

Vasudhorn Piyaromna 

o Script supervisors
89

 : Jira Maligool 

Vanridee Pongsittisak 
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o Producers
90

 : Jira Maligool 

Vanridee Pongsittisak 

Sowimon Techasupinan 

Chenchonnee Soonthonsaratul 

Weerachai Yaikwawong 

o Executive Producer
91

 : Jina Osothsilp 

Boosaba Daorueng 

Paiboon Damrongchaitham 

o Editor
92

 : Chonlasit Upaningkit 

o Director of Photography
93

 : Phaklao Jiraungkoonkun 

o Music score
94

 : Hualampong Riddim 

o Composed
95

 : Vichaya Vatanasapt 

o Sound Designers
96

 : Narubett Peamyai 

Warat Prasertlap 

Traithep Wongpaiboon 

o Production Designer
97

 : Patchara Lertkai 

o Costume Designer
98

 : Pawavet Wongaram 
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o Acting Coach
99

 : Romchat Tanalappipat 

o Casting
100

 : Patitta Thinrat 

o Location Management
101

 : Angkana Khankamnerd 

Weerachai Suksomjint 

o Music Department
102

 : Sassinee Aswajesdakul (Opera 

Singer) 

Kittikhu Sodprasert (Cello) 

Patravoot Vatanasapt (Piano) 

2. Cast (Pemain)
103

 

o Chutimon Chuengcharoensukying sebagai Rinrada Nilthep (Lynn) 

o Eisaya Hosuwan sebagai Grace 

o Teeradon Supapunpinyo sebagai Pat 

o Chanon Santinatornkul sebagai Thanaphon Viriyakul (Bank) 

o Thaneth Warakulnukroh sebagai Pravit (Ayah Lynn) 

o Sarinrat Thomas sebagai Kepala Sekolah  

o Pasin Kuansataporn sebagai Banjong Wongpoom (Tong) 

o Ego Mikitas sebagai STIC Supervisor 

o Sahajak Boonthanakit sebagai Ayah Pat 

o Kanjana Vinaipanid  sebagai Ibu Pat 

o Yuthapong Varanukrohchoke sebagai Mr. Sophon 
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o Nopawat Likitwong sebagai Exam Proctor 

o Vittawin Veeravidhayanant, Suwijak Mahatthanachotwanich, Narwin 

Rathertkam, Thanawat Sutat Na Ayutthaya,  Thanachart Phinyocheep 

sebagai teman Pat  

o Pichatorn Santinatornkul, Thanwalai Pornjirattikal, Natchanok 

Kamonrattananan, Thanyarat Naovaratpong, Theerasak Udomsub, 

Sivapee Mapaisalkij, Bundit Saejiw sebagai peserta STIC  

o Kobrsak Noomnoi sebagai Teen Genius host 

o Sasidis Sasisakulporn sebagai petugas AV  

o Uraiwan Puvichitsutin sebagai Ibu Bank  

o Panot Sukhjitr dan Boonyarich Baijiam sebagai Penjahat 

o Rod Mabin sebagai pembaca berita di Australia 

o David Bloom, Neil Hayes, Margaret Tuner, Amie Cicciarello, Valerie 

Bentson sebagai petugas STIC 

o Taffy Marufu sebagai pengawas ujian STIC 

o Markus Waldow sebagai Test Centra Supervisor's Assistant 

o Arisa Hansura sebagai Konsul Kedutaan 

o Napha sinxayvoravong, Arisa ogata, Sutttida wongpramoth sebagai 

siswa STIC dari Thailand 

o Salaithip charubhumi sebagai Profesor Universitas 

o Benjamin Nitze, Valentin velkov sebagai Confession officer 

o Suquan bulakul sebagai Pembaca Berita 

Karakter  tokoh-tokoh utama dalam film Bad Genius: 

https://www.imdb.com/name/nm8970247/?ref_=ttfc_fc_cl_t26


 

 

1. Rinrada Nilthep (Lynn) 

Lynn merupakan gadis genius dari keluarga yang sederhana. Dia 

seseorang yang kidal. Dia hanya tinggal berdua bersama ayahnya 

semenjak kedua orang tuanya bercerai saat Lynn masih bayi. Sejak 

kelas satu selalu mendapat juara satu. Saat kelas 7, dia mendapat IPK 

4.00 dan menjadi murid kehormatan hingga kelas 9. Dia banyak 

menjuarai berbagai bidang perlombaan. Juara pertama dalam lomba 

matematika antar sekolah, juara nasional teka-teki silang, juara 

pencapaian olahraga berenang, dan banyak bidang lainnya. Selain itu, 

dia pandai bermain piano dan penyuka musik klasik. Dia merupakan 

sosok yang tekun, setia kawan, kepercayaan dirinya tinggi, peduli 

dengan orang terdekatnya, sedikit materialistis, penuh ide briliant yang 

mengerikan, penuh kejutan, bertanggung jawab dan selalu menghargai 

sesuatu. 

2. Grace 

Grace adalah sahabat pertama Lynn. Dia merupakan sosok yang 

tidak memiliki kepandaian lebih dalam bidang akademik dan termasuk 

kalangan anak kaya raya. Namun dia expert dalam bidang 

ekstrakulikuler akting. Maka, tidak heran jika dia pandai membujuk 

Lynn untuk membantunya menyelesaikan tugas sekolah. Dia memiliki 

paras yang cantik, polos, cengeng, ceroboh, dan mudah sekali 

kebingungan, tetapi sangat baik terhadap Lynn.  

3. Pat 



 

 

Pat adalah teman sekelas Lynn sekaligus pacar Grace. Dia anak 

dari pemilik hotel berbintang, “Patton” dan terkenal sangat kaya raya. 

Dia nampak berlebihan dalam melakukan segala hal. Sosoknya sedikit 

konyol, licik,  dan tidak pernah berpikir secara matang dalam 

melakukan sesuatu. Anak manja ini memiliki sifat arogan dan keras 

kepala, jadi tidak heran jika dia harus mendapatkan semua hal yang dia 

mau meskipun dengan berbagai cara. Namun, dibalik semua sifat 

buruknya, dia adalah sosok penurut terhadap orang tuanya dan sedikit 

penakut. 

4. Thanaphon Viriyakul (Bank) 

Bank adalah sosok perusuh dalam setiap rencana Lynn dan 

kedua sahabatnya, namun dia sangat jujur. Dia salah satu murid 

terpandai penerima beasiswa di sekolah dan merupakan saingan dari 

Lynn sejak SMP. Meski pandai, terperinci dan begitu hemat, dia 

bukanlah orang yang rapi. Dia sangat misterius dan sedikit licik. Dia 

memiliki wajah yang polos dan kaku, namun ekspresinya sangat terlihat 

jelas jika dia sedang gugup. Bank sangat pandai dalam menghafal. Daya 

ingat yang tinggi tersebut sudah dilatihnya sedari kecil bersama 

mendiang ayahnya dengan bermain memori; menghafal desimal Pi, 

nama orang, dan lainnya. Bank merupakan sosok pekerja keras dan 

sangat peduli terhadap ibunya. Dia membantu ibunya menjalankan 

usaha laundry kecil-kecilan. Saat disekolah dia selalu melihat 



 

 

kecurangan yang terjadi diantara teman-temannya dan mengadukannya 

kepada guru. 

D. Sinopsis 

Berita mengenai kecurangan tes STIC telah menyebar. Asosiasi yang  

menguji pada tahun tersebut telah menemukan bocornya soal ujian di 

berbagai negara di Asia dalam tes STIC atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi 

Internasional, dimana menguji pengetahuan umum dan digunakan untuk 

mengambil program sarjana di U.S. dan investigasi lebih lanjut sedang 

ditunda.
104

 

Di dalam sebuah ruangan bercermin, terlihat bayangan Lynn yang 

memantul menjadi banyak tengah di introgasi. Dengan pembawaanya yang 

tenang, dia memperkenalkan diri dan mengaku bahwa tes STIC tidak di luar 

kemampuannya. Dia menyuruh untuk melihat data base yang ada di 

handphone sebagai barang bukti tersebut bahwa itu bukan miliknya disertai 

dengan wajah tersenyum.
105

  

Sebelumnya. Saat Lynn kelas 9, ayahnya memindahkan dia ke sekolah 

elit dan bermutu agar lebih mudah untuk mendapat beasiswa sekolah tinggi 

ke luar negeri, tentunya dengan biaya yang tidak murah. Pak Pravit yakni 

ayah Lynn, membawa semua sertifikat-sertifikat, artikel, serta semua piala 

kejuaraan Lynn untuk ditujukan kepada kepala sekolah. Selain untuk 
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menunjukkan Lynn benar-benar siswi genius, adalah agar Lynn bisa diterima 

di sekolah tersebut.
106

 

Ada hal yang mencengangkan ketika kepala sekolah bertanya apakah 

Lynn mau sekolah di situ atau tidak, dengan permainan kata Lynn menjawab, 

awalnya dia menolak secara halus dengan alasan lebih cocok dengan sekolah 

lamanya dan biaya yang dikeluarkan tidak begitu banyak. Hal tersebut 

membuat kepala sekolah sedikit kaget dan bingung, bahkan membuat ayah 

Lynn malu sendiri. Lynn menyebutkan secara rinci biaya yang harus 

dikelurkan jika dia pindah ke sekolah tersebut dari dia mulai berangkat, harga 

yang dibayar tiap makan dengan menu dua lauk, membeli perlengkapan 

sekolah dan juga seragam. Menurutnya, hal tersebut tidak sepadan dengan 

kegeniusan yang dimilikinya.
107

 

Kepala sekolah nampak begitu jengkel setelah mendengar penjelasan 

Lynn. Namun dengan usahanya tersebut, Lynn diterima secara gratis bahkan 

mendapat tambahan program makan gratis. Kepala sekolah menambahkan, 

bahwa sekolah tersebut benar-benar menghargai murid berprestasi dan pintar 

seperti Lynn. Hal tersebut dia rasa sudah sepadan dengan kegeniusan yang 

dimiliki Lynn.
108

 

Sesi foto pembuatan ID kelas 10 Lynn sudah selesai, tiba-tiba ada 

seorang siswi menghampiri Lynn dan merapikan rambut serta menyuruh 

Lynn membuka kacamatanya. Dia adalah Grace. Dia bahkan ikut melihat 

Lynn difoto ulang disamping fotografer dan meyakinkan Lynn bahwa dia 
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sangat bagus dan cantik. Di tempat itulah pertama kalinya Lynn dan Grace 

menjadi sahabat.
109

  

Saat di perpustakaan, Grace bercerita mengenai aturan baru dari 

kepala sekolah yang mewajibkan IPK minimal 3.2 jika ingin berada di 

prioritas sekolah. Hal tersebut membuat Grace khawatir dan gelisah. Dia 

bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia tidak begitu pintar. Lynn berusaha 

menghibur Grace dengan mengatakan bahwa akting jauh lebih susah 

dibandingkan dengan belajar, karena Lynn tahu Grace ikut dalam 

ekstrakulikuler akting.
110

 

Grace kembali bercerita mengenai Pak Sophon yang sudah 

mengajarinya matematika selama seminggu, namun dia tetap tidak bisa. Dia 

merasa pelajaran matematika membuat semua nilainya anjlok. Ketika Grace 

memperlihatkan soal latihan miliknya, dengan mudah Lynn menunjuk 

jawaban menggunakan telunjuk kirinya dan mengatakan kunci jawabannya. 

Grace kaget melihat spontanitas Lynn menjawab hanya dengan melihatnya 

saja. Bagi Lynn, soal-soal tersebut sangat mudah. Dia mulai menjelaskan 

bagaimana cara mengerjakan soal itu dan Grace mengangguk paham diikuti 

pujian terhadap Lynn. Ketika Lynn hendak menjelaskan kembali, Grace 

memotongnya dan meminta Lynn untuk menjadi tutornya. Dia terus 

merengek memohon kepada Lynn dengan mengajukan penawaran-
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penawaran, hingga akhirnya Lynn mau membantunya saat Grace akan 

memanggilnya Bu Guru Lynn dan menjadi murid pertamanya.
111

  

     Hal menegangkan telah tiba, yakni pelaksanaan Ujian Tengah 

Semester (UTS). Grace terus berusaha mengingat-ingat kembali materinya, 

hingga Lynn melihat kegelisahan Grace saat membagikan kertas ujian.  Dia 

menyuruh Grace untuk tetap tenang dan menjernihkan pikirannya. Guru 

pengawas, yaitu Pak Sophon pun mempersilahkan semua murid mulai 

mengerjakan soal UTS. Dengan sedikit kaget, Lynn terburu-buru melihat 

semua soal dan berusaha mengingat sesuatu. Ternyata soal tersebut sangat 

mirip dengan contoh soal ujian milik Grace dari Pak Sophon yang 

dikerjakannya. Lynn  melihat teman-temannya yang tidak menyadari hal 

tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Grace yang berada di belakangnya, 

apakah masih ingat atau tidak mengenai soal tersebut dan Grace sama sekali 

tidak mengingatnya. Percakapan mereka akhirnya membuat marah Pak 

Sophon sehingga dia melemparkan penghapus ke belakang membentur 

dinding dan membuat semua murid diam ketakutan. Dengan tegas Pak 

Sophon berteriak menyebutkan aturan; dilarang bertanya, dilarang 

menyontek, dan tidak akan pernah mentolerir segala bentuk kecurangan di 

kelasnya.
112

 

Masih dengan ekspresi ketakutan, Lynn menengok kebelakang dan 

melihat Grace yang sedang menunduk tersedu-sedu. Lynn diam sejenak dan 

terlihat sedang berpikir. Kemudian dengan sigap dia mengerjakan soal-

                                                           
111

 Ibid., 00:07:15. 
112

 Ibid., 00:09:05. 



 

 

soalnya. Setelah selesai, ini lah awal dari semua kecurangan atau bisa 

dikatakan kejahatan dimulai. Lynn menyalin jawabannya di dalam penghapus 

dan memberikannya kepada Grace dengan menukar sepatu kanan mereka. 

Hal menegangkan kembali terjadi saat Grace mendorong kembali sepatu 

Lynn justru melewati Lynn dan berada di tengah-tengah bangku lainnya. 

Lynn bergegas maju mengumpulkan jawabannya sambil memakai sepatu 

tersebut dan menutupi Grace yang sedang mengambil kunci jawaban. Tentu 

saja Grace sangat senang dengan bantuan yang diberikan sahabatnya 

tersebut.
113

 

Ketika rapor mereka mulai dibagikan, Grace berteriak kegirangan 

melihat IPK-nya mencapai 3.87. Dia mengajak Lynn untuk merayakan 

keberhasilannya pada besuk malam. Dia kemudian menelpon Pat, yaitu 

pacarnya dan menyuruh Lynn membawa baju renang.
114

  

Mereka bertiga merayakannya dengan dinner dan berenang di kolam 

renang Hotel PATTON milik Pat. Pat sendiri teman sekelas Lynn dan Grace. 

Dia anak orang kaya yang manja, congkak, konyol, dan licik. Sembari Grace 

menyelam, Lynn bermain air, dan Pat tidur santai di atas pelampung, mereka 

mulai bercerita.
115

  

Diawali dengan Pat yang mengulang kembali cerita dari Grace tentang 

kepintaran Lynn dan jasanya terhadap naiknya nilai Grace. Dia ingin 

bersahabat dengan Lynn, meskipun dia terlihat memiliki banyak teman 

disekelilingnya. Namun, dia merasa tidak memiliki sahabat yang mau 
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meminjami penghapus saat ujian. Sontak pernyataan Pat tersebut membuat 

Lynn kaget dan langsung menatap Grace.
116

 

Lynn kembali tenang dan menanyakan kembali kepada Pat alasannya 

tersebut, apakah dia juga ingin masuk dalam prioritas sekolah sama seperti 

Grace. Tentu saja orang keras kepala seperti Pat menginginkan nilai yang 

bagus dan jika hal tersebut berhasil, ayahnya akan membelikan mobil baru 

untuknya. Pat terus meyakinkan Lynn dengan memberikan sejumlah uang 1,2 

juta tiap mata pelajaran (mapel). Pat juga berencana mengajak lima orang 

temannya untuk membayar agar diberi kunci jawaban, asal Lynn 

menyetujuinya. Namun Lynn khawatir jika hal yang mereka lakukan akan 

ketahuan oleh para guru. Pat terus memojokkan Lynn dengan bercerita bahwa 

teman-temannya sangat terpercaya dan bersedia membayar semua. Dia 

menghitung berapa banyak uang yang Lynn akan dapatkan dalam satu 

semester yang berisi 13 mapel. Secara cepat Lynn membuka matanya dan 

menyebut nominal yang akan didapatnya yaitu sekitar 96 jutaan. Uang 

tersebut menurut Pat sebagai ganti dari “otak” Lynn.
117

   

Pat berulah lagi dengan menceritakan “uang teh” yang harus dibayar 

oleh semua orang tua murid kepada sekolah. Semakin bodoh murid tersebut, 

maka semakin banyak dia harus membayar. Lynn kaget dan tidak percaya. 

Dia yakin dia tidak pernah membayar ke sekolah karena mendapat 

beasiswa.
118
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Sesampai di rumah, Lynn membuka laci dan mencari kwitansi saat dia 

masuk sekolah. Biaya yang dibayar ayah Lynn adalah 200.000 Baht atau 

senilai 82 juta. Hal yang membuat Lynn sedih. Saat hendak mengembalikan 

kwitansi dan merapikan tumpukan buku ke laci, Lynn menemukan surat cerai 

milik orang tuanya. Sangat kontras dengan ketenangan yang selalu 

diperlihatkan Lynn, pada saat melihat surat tersebut dia mulai menangis dan 

buru-buru menghapus air matanya. Lynn kemudian mulai bermain piano 

dengan membawakan lagu happy birthday yang ditujukan kepada ibunya 

yang sedang ulang tahun kemarin lusa. Ayah Lynn yang memperhatikannya 

dari samping menegur Lynn dan mengatakan jika piano tersebut akan dijual 

untuk membeli mobil baru.
119

  

Lynn dengan raut wajah yang masih sedih menanyakan kenapa 

ayahnya memindahkan dia ke sekolah Krungthep Thaweepanya. Alasannya 

adalah ayah Lynn menginginkan dia mendapat kesempatan bagus. Karena, 

kebanyakan murid dari sekolah tersebut mendapat beasiswa kuliah ke luar 

negeri. Namun, Lynn merasa bahwa dia jauh lebih bahagia di sekolahnya 

yang lama dan kekhawatiran ayahnya terhadap Lynn menjadi seperti ibunya 

tidak akan terjadi. Mendengar pembelaan Lynn, ayahnya justru melempari 

Lynn dengan tisu bekas yang baru dipakai untuk membersihkan sisa air 

ayahnya minum. kemudian menyuruh Lynn untuk tidak mengganggu 

tetangga dengan suara keras pianonya dan untuk segera makan malam.
120
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Setelah ayahnya kembali ke kamar, Lynn menenangkan diri dengan 

memainkan pianonya. Jari jemari tangan kanannya mulai memainkan musik 

klasik. Dengan spontan, muncullah sebuah ide yang membuat dia mulai 

tersenyum lagi. Dia terus mempelajari gerakan tangan di atas piano yang 

sudah ditutupnya.
121

  

Keesokan harinya, Grace, Pat, dan kelima teman Pat datang ke rumah 

Lynn. Lynn mulai menjelaskan rencananya dengan memanfaatkan musik 

klasik yang dipercaya dapat membantu perkembangan otak dalam berpikir. 

Mereka akan menggunakan empat lagu klasik sebagai kode jawaban yang 

masing-masing adalah A, B, C, dan D dan menyebutnya sebagai “Kode 

Piano”.
122

  

Pertama-tama, mereka harus menghafal gerakan tangan Lynn. 

Dimulai dari jari kelingking dan diakhiri dengan jari jempol sebagai kode A. 

Kemudian jari ke 4-3-2-1-3 yang diulang sebanyak dua kali sebagai kode B. 

Begitu seterusnya kode C dan kode D. Lynn akan memberi tiga jawaban dan 

satu skip dan akan mengulang pola tersebut. Pola atau kode piano tersebut 

diciptakan agar  aksi mereka tidak terlihat mencurigakan, sebab akan menjaga 

tanda yang diberikan dan diluar diradar guru pengawas. Selanjutnya masing-

masing dari mereka harus menyelesaikan sendiri sisa soal terakhir.   

Ujian akhirnya tiba dengan rentang waktu yang diberikan dari jam 

8.30 – 10.30. Lynn akan meluncurkan kode tersebut saat jam 9.15 dan sisanya 

adalah tanggungjawab mereka sendiri. Tangan kanan Lynn mulai memainkan 
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pola piano sedangkan tangan kirinya menggambar sebuah bola dunia dengan 

bendera USA sambil tersenyum. Karena hal tersebut esok harinya, Grace 

berdiri di atas panggung yang mendapat sebuket bunga dengan sambutan 

tepuk tangan yang meriah. Sedangkan Pat dengan bangga membawa mobil 

baru nan mewah ke sekolah sebagai hadiah dari ayahnya karena mendapat 

nilai yang bagus.
123

 

Begitupun dengan Lynn yang berada di rumah sangat senang melihat 

buku tabungannya terisi penuh uang puluhan juta. Saat dia tersenyum sendiri, 

ayahnya datang dengan memakai baju mahal yang dibelikannya dan Lynn 

dengan cepat menutup kemudian menyimpan buku tabungannya. Lynn 

membelikan baju tersebut karena orang-orang yang ada di sekolah 

membicarakan ayahnya sebagai orang yang pelit. Namun, Ayahnya heran 

mengapa hanya dengan mengajar piano Lynn bisa menjadi “kaya”.
124

 

Lynn semakin berani. Dia mencetak pamflet yang berisi “Les Piano 

Klasik oleh Guru Lynn”. Banyak pula murid yang ingin bergabung dalam 

kelas pianonya.
125

  

Di lain sisi, Lynn semakin menjadi murid unggulan. Prestasi yang 

dicapainya tidak perlu diragukan lagi. Dia mendapat ucapan selamat dari 

sekolah berupa banner dengan fotonya yang dipajang besar dan diikuti foto 

satu siswa dibawahnya, atas beasiswa yang diraihnya lagi pada tahun 
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akademik 2013. Foto siswa yang dipajang bersamaan dengan foto Lynn 

adalah Bank, teman sekolah Lynn saat SMP sekaligus saingannya.
126

  

Saat kelas 11, Lynn dan Bank dipertemukan kembali dalam acara 

Teen Genius dalam satu tim untuk mewakili sekolah mereka. Dibelakang 

panggung, Bank kembali menghampiri Lynn setelah dia cuci muka dari 

kamar mandi. Dia nampak gugup. Lynn berbincang-bincang dan sedikit 

mengulas kebiasaan Bank yang makan ramen saat jam makan. Bank heran 

saat Lynn tahu hal tersebut dan ternyata ada bekas ramen dibaju Bank, 

nampak kotor dan kusut. Kemudian Lynn memberi tisu bayi untuk 

membersihkannya.
127

 

Lynn sangat kaget melihat total hadiah acara tersebut yang mencapai 2 

juta lebih. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh Bank. Mereka akan mendapat 

kurang dari itu, sebab ada potongan pajak sebesar 3%. Lynn menganggap itu 

masih lumayan besar dan cukup untuk memesan salmon buffet. Jika mereka 

menang, dia ingin mengajak Bank jalan-jalan pada malam harinya. Bank 

tidak suka makan di luar karena akan membuang-buang uang, tentu saja Bank 

menolak ajakan Lynn. Lynn hanya tertawa kecil dan menyamakan Bank 

dengan ayahnya. Memiliki rambut acak, kaos kisut, dan super hemat, benar-

benar mirip dengan ayahnya. Dengan sengaja, tiba-tiba Lynn mendekati Bank 

untuk merapikan rambut dan baju Bank. Hal tersebut membuat Bank kaget 

dan semakin gugup.
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Dilain hari, kepala sekolah mengundang mereka berdua untuk datang 

ke ruangannya. Dia melihat siaran ulang aksi mereka di televisi yang berhasil 

menjawab pertanyaan terakhir tentang nilai Pi dengan desimal sebanyak 

mungkin. Sehingga membawa sekolah mereka menang dalam perlombaan 

Teen Genius tersebut. Kepala sekolah sangat bangga sekaligus terkejut 

melihat aksi Bank yang mampu menghitung nilai desimal Pi sebanyak itu. 

Bank mengaku tidak menghitungnya melainkan hanya menghapal. Hal yang 

sudah biasa dilakukannya dulu saat ayahnya masih hidup.
129

 

Tidak hanya ingin memuji aksi Lynn dan Bank, kepala sekolah juga 

memberi kabar baik mengenai Duta Besar Singapura yang akan menawarkan 

beasiswa untuk tahun depan. Tidak ada ikatan apapun dan benar-benar murni 

beasiswa. Mereka bisa mengambil sarjana dan selesai dengan gelar doktor. 

Kepala sekolah yakin bahwa mereka akan mewakili sekolah dengan baik 

setelah mempertimbangkan nilai, tingkah laku, serta ketekunan mereka. 

Namun ada sedikit kendala, karena sekolah hanya diberi satu slot. Jadi, 

mereka harus kembali bersaing untuk memperebutkan kesempatan langka 

tersebut. Ketegangan nampak diantara wajah mereka berdua.
130

 

Bank pulang mengendarai motor bututnya sambil mendengarkan 

musik seriosa melalui headset dan masuk ke dalam rumah dengan menenteng 

sekeranjang baju kotor. Meletakkan piagam lomba Teen Genius di depan foto 

mendiang ayahnya. Dia menemui ibunya yang tengah mencuci baju dengan 

tangan, karena mesin cuci laundry-nya sedang rusak. Bank menaruh 
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handphone dan bukunya di kursi, lalu menyuruh ibunya untuk istirahat. Dia 

mengambil alih pekerjaan ibunya.
131

  

Paginya, Tong, teman Bank mengejarnya untuk meminta bantuan 

memberikan kunci jawaban saat ujian bersama yang akan dilaksanakan saat 

itu. Tong akan memberikan imbalan yang setara seperti yang dilakukan 

kepada Lynn. Tong menyebutkan jika “kode piano” yang diberikan Lynn 

terlalu susah baginya. Tentu saja Bank tidak paham mengenai “kode piano” 

yang dimaksud dan menanyakan kembali kepada Tong, dengan gugup Tong 

mengalihkan pembicaraan mereka. Bank kemudian menolak permintaan 

Tong dan bergegas meninggalkan Tong.
132

 

Sebelum semua murid memasuki GOR sebagai ruangan untuk ujian 

bersama, Bank duduk sendiri dan menikmati musik klasik dengan serius. 

Hingga akhirnya semua bangku sudah penuh diisi oleh murid-murid dari 

empat kelas. Dia tanpa henti menatap Tong yang berada dua bangku di 

depannya sedang duduk di sebelah kanan Lynn. Di tengah-tengah ujian, Bank 

bertanya kepada pengawas bagaimana cara mengerjakan soal terakhir. Hal 

tersebut menguak fakta bahwa ada dua set kertas ujian, masing-masing murid 

mengerjakan soal terakhir berdasarkan set mana yang mereka pegang. Lynn, 

Grace, Pat, dan yang lainnya kaget dan mulai resah membolak-balikan kertas 

ujian mereka. Mereka saling memandangi satu sama lain. Tak terkecuali 

Tong yang justru melihat kertas ujian Lynn dan memanggil-manggilnya. 

Melihat kejadian tesebut, Bank tidak tinggal diam. Dia memberi tahu Lynn 
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niat Tong yang mau menyontek jawabannya saat dia sengaja menjatuhkan 

lembar ujiannya di samping Lynn dan menuliskan peringatan lewat selembar 

kertas. Tidak hanya itu, Bank melaporkan kejadian tersebut kepada guru 

pengawas secara langsung.
133

 

Rencana dimulai. Lynn memberi kode set ujian miliknya yaitu set 1 

dan mulai menyebarkan kunci jawaban. Setelah selesai, secara serentak 

semua murid yang berset 1 mengumpulkannya dan membuat pengawas heran. 

Guru pengawas pun tidak nampak dari belakang. Situasi tersebut 

dimanfaatkan dengan epik oleh Lynn. Dia menukar kertas ujiannya dengan 

milik Tong yang berbeda set. Sisa waktu tinggal 20 menit membuat Lynn 

semakin cepat mengerjakan dan membuat teman-temannya khawatir. Kode 

tersebut berhasil diberikan pada saat 5 menit terakhir.
134

  

Sesuatu yang menegangkan tengah terjadi. Bel berdering 

menunjukkan waktu ujian telah berakhir, namun mereka belum berhasil 

menyelesaikannya. Tindakan mereka yang masih mengerjakan soal membuat 

geram pengawas. Guru pengawas mencoba menghentikannya dengan mulai 

berteiak marah. Kemudian dia menghampiri Lynn yang mulai berkeringat 

ketakutan dan mengambil kertas jawaban milik Lynn. Semua telah berakhir. 

Mereka mampu menyelesaikannya tepat waktu. Mereka terlihat sangat lega 

dan juga lemas, bahkan tangan Pat bergetar saat menyerahkan lembar 

jawabannya.
135
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Saat istirahat, Lynn duduk di depan kelas sambil kepalanya dipijati 

oleh Grace dan ditemani Pat yang sedang membacakan pujian dari Tong di 

grup Line mereka. Muncullah Tong yang keluar kelas dengan tersenyum, 

kemudian diikuti teman-teman yang lainnya. Pada barisan terakhir, guru 

pengawas memanggil Lynn yang tengah berbincang tentang aksi 

menegangkan mereka tadi. Ketiganya kaget karena guru pengawas muncul 

secara tiba-tiba. Ternyata hanya menyuruh Lynn yang lupa menulis namanya 

di lembar jawaban miliknya. Ketiganya lega kembali. Namun, suasana 

kembali menegang ketika Lynn yang baru berdiri dari duduknya di panggil 

melalui speaker bersama Tong untuk menghadap ke ruang kepala sekolah.
136

  

Lynn dan Tong sudah di tunggu kepala sekolah dan Bank yang tengah 

mengadu adanya tindak kecurangan diantara keduanya. Guru pengawas 

datang membawa lembar jawaban Lynn dan Tong, karena dia pikir tidak ada 

gunanya mencontek. Mereka memiliki lembar ujian dengan set yang berbeda. 

Kepala sekolah mulai memeriksa dan menanyai Tong, namun dia tidak 

mengatakan dengan jujur atas perbuatannya. Kepala sekolah pun menahannya 

tetap tinggal di ruangan tersebut dan membiarkan Bank dan Lynn pergi. 

Beberapa detik kemudian, kepala sekolah menemukan kejanggalan dalam 

lembar jawaban milik Lynn dan menghentikan Lynn.
137

 

Di luar ruangan, Grace terus berdoa agar tidak ketahuan ditemani Pat 

yang sedang santai menyantap makanan. Selang beberapa menit, Lynn dan 
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ayahnya lewat tanpa menyapa mereka. Grace dan Pat pun kaget. Grace mulai 

berdoa kembali yang diikuti Pat.
138

 

Kembali ke ruangan kepala sekolah, tindakan buruk yang dilakukan 

Lynn telah dibongkar di depan ayahnya. Kepala sekolah mengancam akan 

mengeluarkan Lynn dari sekolah jika Lynn tidak mau menjelaskan 

tindakannya. Tiba-tiba Bank menerobos masuk dan menceritakan semuanya. 

Mendengar semuanya, kepala sekolah sangat kecewa dengan Lynn dan mulai 

menyinggung ayah Lynn yang berprofesi sebagai guru tersebut. Lynn 

terancam akan dikeluarkan pada saat itu juga, namun karena kecurangan 

macam tersebut baru pertama kali terjadi membuat kepala sekolah hanya 

menghentikan beasiswa Lynn. Ayah Lynn hanya terdiam dan nampak 

bingung.
139

 

Saat kepala sekolah menasehati Lynn tentang sekolah merupakan 

tempat belajar dan bukanlah tempat mencari uang, Lynn pun tersenyum 

menyindir yang dirasa kepala sekolah adalah hal yang kurang sopan. Lynn 

mulai membahas masalah “uang teh” yang diterima oleh sekolah. Pernyataan 

Lynn membuat kaget penghuni ruangan tersebut hingga kepala sekolah 

menjadi marah. Ayah Lynn pun yang semula diam, mulai berbicara bahwa 

dia akan membayar sisanya kemudian menarik tangan Lynn untuk 

mengajaknya keluar dari ruangan tersebut. Kepala sekolah menghentikan dan 

mengajukan syarat kepada Lynn dengan mendiskualifikasinya dari beasiswa 

Singapura dan menyebutkan bahwa Bank lah yang pantas mendapatkannya. 
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Lynn sangat marah mendengar hal tersebut dan merasa kecewa kepada 

Bank.
140

 

Sesampai di rumah, ayah Lynn melihat buku tabungan Lynn yang 

penuh dengan uang puluhan juta lalu melemparkannya ke meja. Ayah Lynn 

sangat kesal dan benar-benar menunjukkan kemarahannya dengan 

membentak Lynn diikuti pukulan tangannya di meja. Dia menyalahkan 

dirinya sendiri yang tak mampu mendidik Lynn dengan benar. Dia berencana 

menjual mobilnya untuk biaya sekolah Lynn dan melupakan impiannya 

melihat Lynn kuliah ke luar negeri. Bahkan, dia membuka baju yang 

dibelikan Lynn dan membuangnya. Kemudian menyuruh Lynn untuk 

mengembalikan semua uang tersebut kepada teman-teman yang telah 

membayarnya. Hingga ayahnya pergi, Lynn masih menangis terisak-isak.
141

 

Memasuki awal kelas 12, Grace meminta  Lynn untuk melihat 

aktingnya yang akan diikutkan audisi besok. Lynn curiga ada maksud lain 

yang disembunyikan Grace. Akhirnya, Grace mengakui hal tersebut. 

Sebelumnya, dia diundang makan malam bersama Pat dan kedua orang tua 

Pat. Grace di mata orang tua Pat memberi pengaruh positif hingga Pat mampu 

mendapat nilai yang bagus. Keduanya menginginkan Pat untuk kuliah ke 

Boston dan berencana memasukkan Grace ke kampus yang sama untuk 

menemani Pat. Pat dan Grace pun terlihat syok. Seluruh biaya akan 

ditanggung oleh orang tua Pat. Selanjutnya, ibunya Pat menyodorkan 
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selebaran informasi Universitas di Boston kepada Grace sambil memegangi 

tangan Grace.
142

 

 Grace pun meminta bantuan kepada Lynn sembari memberi selebaran 

kemarin ditambah dengan buku panduan tes STIC. Tes STIC merupakan 

ujian yang hampir sama seperti GAT/PAT yang dipakai untuk daftar ke 

Universitas Amerika, dimana kertas ujian yang sama diambil pada waktu 

yang sama diseluruh dunia. Lynn menolak secara halus permintaan 

sahabatnya tersebut. Dia mengatakan bahwa sudah terlalu banyak resiko yang 

diambilnya untuk Grace.
143

 

Grace menggunakan wajah polos tak bersalahnya untuk terus merayu 

Lynn. Dia menawarkan uang sebesar 247 juta dari Pat. Tawaran yang sangat 

besar membuat Lynn tercengang.
144

  

Beberapa saat kemudian, Lynn membawa buku panduan tersebut dan 

mulai mempelajarinya di dalam lift sewaktu perjalanan pulang. Dia berhenti 

di dinding kaca dan melihat pantulan dirinya menjadi banyak bagian. Tidak 

disangka, dia berniat menolak tawaran dari Pat dan ingin mengembalikan 

buku panduannya. Di depan receptionist hotel Patton, Lynn menulis pesan 

singkat penolaknnya kepada Pat. Ketika menunggu receptionist yang sedang 

sibuk menerima telpon, dia melihat ke arah pria bule menghubungi anaknya 

yang ada di Sydney melalui video call. Lynn mendengar percakapan 

keduanya yang membahas perbedaan waktu di Thailand dan Sydney. Lynn 

menyadari sesuatu dan mulai berpikir keras. Dia terus berjalan melihat semua 
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jam yang menunjukkan waktu pada masing-masing negara diseluruh dunia 

dan berhenti di depan jam waktu Sydney. Muncullah ide gila Lynn.
145

 

Di hari berikutnya, Lynn mengumpulkan Grace dan Pat untuk 

membahas rencananya. Mereka akan memanfaatkan zona waktu yang 

berbeda. Pertama, Lynn akan mengambil ujian ke Sydney, Australia dengan 

waktu 4 jam lebih cepat dari Thailand dengan menyelesaikan semua ujiannya 

lebih dulu. Kemudian akan mengirim jawabannya kepada Grace dan Pat yang 

mengambil ujian di Thailand. Tidak hanya akan lulus dari tes STIC saja, 

Lynn berencana mengambil keuntungan berkali-kali lipat dan bagi hasil 

kepada Grace dan Pat dengan mengumpulkan peserta sebanyak mungkin. 

Namun, Grace ragu dan merasa hal tersebut beresiko sangat besar. Pat 

meyakinkan jika ada Lynn, maka tidak akan beresiko sama sekali.
146

  

Sebenarnya, tujuan dari Lynn merencanakan kecurangan tersebut 

adalah untuk mendapatkan uang tanpa harus meminta kepada siapapun yang 

akan dia digunakan pergi ke Universitas Boston bersama Grace dan Pat. 

Menurutnya, itu adalah satu-satunya cara.  

Kembali ke rencana awal Lynn. Mereka akan membagi tugas masing-

masing, dengan Grace dan Pat bertugas mencari klien sedangkan Lynn yang 

akan mengurus ujiannya. Dia akan menghafal kunci jawabannya kemudian 

baru mengirimnya. Itu cara paling aman dan tidak akan meninggalkan jejak. 

Namun dia hanya bisa menghafal setengah jawaban dari 100 soal karena tidak 

cukup waktu. Dia membutuhkan satu orang lagi untuk menghafal sisanya. 
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Dia tahu siapa orang tersebut akan tetapi Lynn yakin orang itu tidak akan mau 

melakukannya.
147

 

 Dilain waktu, pada malam harinya Bank yang akan menuju ke rumah 

pelanggan laundry-nya sedang diikuti oleh sebuah mobil. Kemudian dua 

orang yang ada di mobil tersebut memukuli Bank di depan rumah 

pelanggannya dengan alasan kaca spion mobil mereka disenggol oleh barang 

bawaan milik Bank. Tanpa sadar, aksi mereka terekam oleh CCTV di sudut 

jalan.
148

 

 Keesokannya, Bank baru sadar dari pingsan dengan kondisi babak 

belur di atas tumpukan sampah. Dia berjalan tertatih menyusuri tempat 

pembuangan itu dengan kaki yang pincang, mata lebab sebelah kiri, dan 

diikuti muntah-muntah. Bank sangat kebingungan dicampur rasa takut. Dia 

berteriak sambil menangis. Padahal, hari itu dia akan mengikuti ujian 

beasiswa jam 8.00 pagi.
149

 

Berbeda tempat, Lynn, Pat, Grace, dan Tong sedang asik 

membicarakan aksi “kriminal STIC” mereka di atas gedung sekolah. Tiap 

peserta harus membayar 102 juta. Nominal yang dihitung jauh lebih sedikit 

dibanding dengan ikut les ujian STIC resmi. Mereka membutuhkan 30 

peserta, tidak lebih dan tidak kurang agar tidak beresiko juga sepadan dengan 

kerja mereka. Tong menawarkan 30 anggota yang ada di grup STIC-nya. Jika 

Tong berhasil mengajak anggota grupnya untuk bergabung, dia  akan 

mendapat diskon 2 juta per orang dari pembayaran penuh. Dengan syarat, 
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Tong harus benar-benar memastikan orang lain tidak tahu, terutama si Bank. 

Tong yakin tidak akan bocor karena dia sudah mengetahui kondisi buruk 

yang terjadi pada Bank.
150

  

Selanjutnya, mereka mengadakan seminar dengan tema “JAGO 

DALAM PELAJARAN-2B COME WON” yang dipandu oleh Pat. Dia 

menjelaskan bagaimana cara para peserta dapat menerima kunci jawabannya, 

yaitu lewat pensil 2B. Mereka memanfaatkan ketebalan yang berbeda-beda 

dalam barcode pensil 2B dan akan merubah kunci jawaban menjadi barcode 

tersebut. Masing-masing peserta akan menerima empat pensil. Jadi, satu 

pensil hanya untuk satu sesi. Ketika waktu ujian tiba, semua peserta akan 

meninggalkan tempat meeting mereka sebelum jam 7.30 pagi. Agar datang ke 

tempat ujian tepat waktu, mereka akan menyediakan ojek untuk mengantar 

para peserta.
151

  

Semua peserta sudah harus membayar dalam jangka waktu 2 minggu 

sebelum ujian dilaksanakan. Jika tidak, maka secara otomatis perjanjian akan 

di batalkan. Pat terus menekankan secara serius bahwa apa yang mereka 

lakukan ini adalah rahasia. Kemudian, Pat pun mengkhiri seminar tersebut 

dan disambut dengan gembira oleh para peserta diikuti tepukan tangan yang 

meriah. Semua peserta berdiri sambil bersorak bahagia. Pat terus 

menyemangati para peserta, bahwa mereka semua akan mendapat nilai untuk 

masuk dan memilih ke semua Universitas yang mereka inginkan.
152
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Berbeda kesempatan, Bank dikejutkan dengan datangnya Lynn ke 

rumahnya. Lynn mengungkapkan keprihatinannya terhadap Bank yang gagal 

mendapat beasiswa. Bagi Bank, hal itu impas dengan apa yang terjadi kepada 

Lynn, meskipun sebenarnya Bank tidak berniat untuk melakukannya.
153

  

“Aku tidak bakal tahu kalau kamu niat atau tidak. Yang aku tahu, 

kamu bertanggung jawab sama yang terjadi”, jawab Lynn atas pengakuan 

Bank.
154

 

Jawaban Lynn tersebut membuat Bank menjadi terdiam kaku. Tidak 

berhenti sampai di situ, Lynn memberi usul kepada Bank untuk “mengambil” 

ujian. Akan tetapi, menurut Bank, itu bukanlah mengambil melainkan 

mencurangi. Lynn terus meyakinkan Bank. Dia mengatakan bahwa mereka 

sama-sama pecundang dan tidak terlahir sebagai pemenang seperti Grace atau 

Pat. Mereka harus mencoba lebih keras untuk mendapatkan sesuatu. Bank 

meluruskan bahwa mereka tidak sama, Lynn curang dan dia hanya tidak 

beruntung. Lynn membenarkannya, akan tetapi meski Bank tidak curang 

hidup ini lah yang mencuranginya. Kemudian Lynn memberikan alamat 

rumah Grace dan akan menungguinya besuk jika dia tertarik. Bank hanya 

memberikan ekspresi kesal saat Lynn mulai meninggalkan rumahnya.
155

 

Hari penentuan telah tiba. Bank berubah pikiran dan datang untuk ikut 

bergabung bersama Lynn, Grace, dan Pat. Mereka menjadikan tempat 

percetakan milik keluarga Grace sebagai markas mereka. Sebelum mereka 

                                                           
153

 Ibid., 01:03:28. 
154

 Ibid., 01:04:10. 
155

 Ibid., 01:04:19. 



 

 

membicarakan rencana berikutnya, Pat mencoba mengambilkan kursi untuk 

Bank namun ditolak mentah-mentah.
156

  

Rencananya adalah: Pertama. Bank dan Lynn akan terbang ke Sydney 

mengambil tes STIC bersama-sama. Melakukan registrasi terlebih dulu. 

Lebih keterlaluannya, mereka memalsukan sebuah dokumen untuk 

mendapatkan ID ayah Lynn yang akan digunakan dalam membuat visa. 

Dalihnya, sekolah akan mengirim Lynn dan Bank untuk mengikuti 

perlombaan Teen Genius ke Sydney. Ayah Lynn pun mempercayainya. 

Rencana kedua. Bank dan Lynn akan menghafal jawabannya yang sudah 

dibagi dua. Sesi terakhir, Bank harus keluar terlebih dulu untuk mengirim 

jawabannya. Agar tidak susah mendapat izin dan menghindari kecurigaan, 

Bank harus berakting sakit.
157

 

Mereka terus berlatih menjalankan semua rencananya agar berhasil 

dengan sempurna. Sebelumnya, Lynn memberi tahu bahwa Bank akan 

mendapat bagian sebanyak 411 juta membuat Bank terkejut dan lemas 

dengan menjatuhkan diri di kursi yang sempat ditawarkan Pat. Untuk bagian 

Lynn sendiri adalah 2x lipat bagian Bank, sebesar 822 juta. Bank pun 

semakin lemas setelah mendengar bagian Lynn.
158

 

Hari terakhir latihan sebelum pulang, Lynn memberitahu untuk semua 

berkumpul besok jam 1.00 siang, padahal jadwal terbang mereka jam 11.00 

malam. Menurutnya, masih ada satu hal lagi yang perlu disiapkan. Latihan 

menjawab introgasi jika tertangkap. Mereka semua harus menyalahkan Lynn. 
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Adalah rencananya. Selain itu,  pertanyaan mengenai hubungan mereka 

dengan Lynn.
159

 

Saat giliran Pat, dia menjawab dengan tingkah lakunya yang konyol 

dan ditambahi akting menangis yang tidak cukup meyakinkan. Ada satu 

pertanyaan terakhir untuknya sebelum ke bandara, yaitu bagaimana jika Bank 

yang ketahuan. Tanpa sengaja dia berbicara perihal kejadian saat Bank 

dipukuli dan di tinggal di pembuangan. Pernyataan Pat memicu kemarahan 

Bank, hingga membuat Bank menyerang Pat tiba-tiba. Keterlibatan Pat atas 

musibah Bank membuat Lynn juga kecewa.
160

  

Setelah beberapa saat, kemarahan mereka mereda. Tiga jam 

kemudian, Bank dan Lynn berangkat ke Sydney. Setibanya di sana, mereka 

mengambil foto berdua dengan latar gedung-gedung tinggi kota Sydney.
161

  

Tes final telah tiba. Di dalam kereta menuju tempat ujian, mereka 

mendengarkan musik klasik bersama-sama. Hal tersebut membuat mereka 

menjadi lebih tenang. Setiba di tempat, pengawas tes STIC mengumpulkan 

peserta dan mulai membacakan peraturan-peraturan tes. Siapapun tidak 

diperbolehkan telat. Semua barang bawaan khususnya handphone harus 

ditinggal dan dikumpulkan di lantai bawah ruangan tersebut. Lynn mulai 

mengatur waktu di jam tangan miliknya.
162

 

Setelah selesai pembacaan peraturan tersebut, Lynn dan Bank 

berlarian menyembunyikan handphone mereka untuk mengirim jawaban di 
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dalam toliet. Kemudian mereka masuk ke ruang tes dan mulai 

mengerjakannya. Semua rencana yang telah mereka berjalan lancar, hingga 

Bank membuat rusuh lagi. Dia tidak mengirim jawaban yang telah ditulisnya. 

Bank akan mengirim jawaban dengan syarat menambah bagiannya sebanyak 

411 juta lagi pada saat itu juga. Hal tersebut membuat Pat yang berada di 

Thailand menjadi kesal dan mulai mengamuk. Namun, pada akhirnya mereka 

menuruti kemauan Pat. Rencana mulai teratur kembali.
163

  

Di Thailand, Pat dan Grace mulai mencetak barcode-nya dalam 

suasana tegang dan tergesa-gesa. Kemudian, menempelkan pada masing-

masing pensil ujian dengan sangat hati-hati, hingga tanpa sadari ayah Lynn 

menelpon mereka berkali-kali.
164

  

Kembali ke Sydney, Lynn nampak kesal dengan kelakuan Bank yang 

menjengkelkan. Di dalam ruang tes, Lynn terus mengawasi Bank. Setelah 

ujian selesai, mereka kembali ke toilet. Karena Bank yang dirasa lama berada 

di dalam toilet, seseorang mengadukannya ke panitia pengawas tes. Mereka 

memaksa Bank untuk keluar, namun tidak dihiraukannya. Di dalam toilet, 

Bank mulai panik. Dia menghapus semua chat dan membuang handphone-

nya ke dalam toilet. Panitia pengawas pun mulai kesal dan mendobrak pintu 

Bank. Begitu halnya dengan Lynn yang mulai dicurigai oleh panitia 

pengawas tes wanita.
165

  

Di luar toliet, Lynn melihat Bank dipaksa untuk mengakui apa yang 

sedang dilakukannya di dalam toilet. Bank hanya diam dan ketakutan. Lynn 
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juga merasa ketakutan. Kemudian Lynn dipanggil untuk kembali ke ruang 

tes. Lynn benar-benar khawatir dan mulai tidak bisa konsentrasi. Tangannya 

menjadi gemetar saat hendak mengerjakan tes. Namun, dia mulai tenang dan 

mencoba berkonsentrasi kembali. Hingga akhirnya dia teringat kembali “kode 

piano” yang dulu dengan membayangkan dirinya sedang bermain piano di 

rumahnya. Dia memakainya untuk menghafal semua kunci jawaban.
166

 

Kekacauan juga terjadi di Thailand. Semua peserta mulai mengamuk 

dan para ojek yang sudah menunggu mulai protes. Ayah Lynn pun 

mendatangi tempat Grace sambil terus menerus menelponinya.
167

 

Setelah Lynn selesai menghafal kunci jawaban pada sesi essay, dia 

melihat bangku kosong sebelah kanannya yang merupakan tempat duduk 

Bank. Hingga akhirnya, Lynn memutuskan untuk membuat dirinya sakit 

dengan memasukkan pensil secara paksa ke dalam mulutnya. Dia mulai 

muntah hingga mengenai lembar tesnya. Saat ditanya pengawas yang mulai 

cemas, dia tergesa-gesa keluar ruangan untuk segera pulang. Hal tersebut 

mengakibatkan dia didiskualifikasi dari tes.
168

 

Di tempat percetakan, Grace mulai gelisah dan Pat yang sedang marah 

menunggu kunci jawaban dari Bank dan Lynn. Tiba-tiba ayah Lynn masuk ke 

dalam hingga membuat mereka kaget dan dengan segera mereka menutup 

papan rancangan rencana mereka. Tujuan ayah Lynn hanya untuk mengantar 

surat izin lomba Lynn yang tertinggal. Dia tidak bisa menghubungi Lynn dan 

mendatangi alamat yang tertera, namun yang dia temui percetakan milik 
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Grace. Ayah Lynn mulai marah dan menanyakan alasan Lynn pergi ke 

Sydney. Dia terus mendesak mereka dan akan menanyakan perihal tersebut 

ke kepala sekolah.
169

 

Suasana semakin tegang. Suara handphone mereka yang ada di atas 

meja tepat dihadapan ayah Lynn menambah ketegangan, dimana kunci 

jawaban dari Lynn terkirim secara berkali-kali. Ayah Lynn ingin meraihnya 

untuk melihat, namun ditahan Grace dengan mengatakan jika Lynn dan Bank 

sedang pacaran dan melakukan kencan rahasia. Alasan Lynn berbohong 

karena takut ayahnya marah. Jawaban Grace ditambahi oleh Pat membuat 

ayah Lynn mulai mengerti dan kemudian pergi dari tempat tersebut.
170

  

Pat mendatangi para peserta dan semua ojek untuk menenangkan 

mereka yang berada di luar percetakan. Sedangkan di dalam percetakan, 

Grace dan Pat terkendala sinyal sehingga membuat kunci jawaban belum 

sepenuhnya terkirim. Pat berusaha mencari sinyal. Hingga akhirnya semua 

masalah terselesaikan. Semua peserta, termasuk Grace, Pat, dan Tong mulai 

menuju tempat tes STIC yang dilaksanakan di Thailand.
171

 

Keberhasilan mereka tidak sebanding dengan perjuangan Lynn yang 

berada di Sydney. Para panitia pengawas tes STIC sudah mengetahui 

kecurangan yang mereka lakukan. Hal tersebut membuat Lynn menjadi 

“buronan”. Lynn terus berusaha untuk keluar dari gedung tersebut dengan 

ketakutan. Akhirnya, dia berhasil lolos dan lari menuju ke stasiun kereta. 

Tanpa melupakan tanggungjawabnya, dia lari sambil mengetik kunci jawaban 
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untuk teman-temannya di Thailand. Saat pengejaran berlangsung, dia 

menemui jalan buntu. Panitia pengawas pun berhasil menangkapnya. Lynn 

mulai membuat dirinya sakit lagi dengan memaksakan banyak makanan dan 

minuman masuk ke mulutnya yang membuatnya muntah-muntah. Selain itu, 

dia memasukkan handphone-nya ke dalam tas seorang nenek yang berada di 

stasiun. Panitia pengawas membawanya kembali ke gedung tes STIC.
172

 

Keadaan Bank terlihat buruk. Panitia pengawas tes menggeladah tas 

milik Bank di dalam ruangan berdinding kaca. Dia mengakui telah memakai 

handphone dan mengakibatkan dirinya akan didiskualifikasi, bahkan nantinya 

dia dilarang ikut tes STIC selamanya. Pengakuan tersebut tidak sesuai dengan 

rencana dan membuat Lynn kecewa.
173

 

Lynn akhirnya pulang ke Thailand. Di bandara, Pat dan Grace sudah 

menunggu kepulangannya. Mereka terlihat sangat bahagia dan akan 

mengadakan pesta di rumah Pat. Namun, terlihat kontras dengan wajah Lynn 

yang nampak kesal. Lynn memarahi mereka berdua dengan memberitahu 

bahwa Bank sudah ketahuan dan dia telah didiskualifikasi. Grace terus 

membujuknya dan berjanji akan mencarikan ujian yang lain untuk dia, agar 

mereka bertiga bisa masuk ke Universitas yang sama. Lynn menolaknya dan 

menegaskan jika saat kuliah, mereka berdua tidak bisa menconteknya. Ujian 

di Universitas bukanlah pilihan ganda, sekalipun Lynn ikut bersama mereka. 

Setelah mengatakan semua itu, Lynn pergi meninggalkan mereka berdua. Di 

luar bandara, ayah Lynn menjemputnya pulang. Dia menggoda Lynn dengan 
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menanyakan pacar baru Lynn. Lynn hanya menangis memeluk ayahnya dan 

akan mengakui semua kejahatan yang telah dia rencanakan.
174

 

Saat di rumah, dia dan ayahnya sudah mulai akur kembali. Ketika 

sedang menonton tv, Lynn menerima pesan dari Grace bahwa dia kangen, Pat 

menyambungnya jika Bank telah mengambil semua bagiannya dan menyuruh 

Lynn untuk mengambilnya juga. Namun, Lynn justru keluar dari grup mereka 

yang membuat  Pat kebingungan hingga Grace yang terus menangis sedih.
175

 

Setelah kejadian hebat tersebut, Lynn memutuskan memulai babak 

baru kehidupannya. Dia mengikuti tes wawancara untuk mengambil jurusan 

guru, sama seperti ayahnya. Dia menceritakan dengan jujur semua tindakan 

buruk yang telah dilakukannya selama ini. Selesai wawancara, Lynn 

menerima pesan dari Bank. Malam harinya, Lynn datang menemui Bank di 

rumahnya.
176

 

Lynn disambut dengan kaos putih bertuliskan, “skor STIC saya 1,460” 

yang dijadikan Bank sebagai keset. Saat menuju ruangan berbeda, Lynn 

melihat motor baru Bank yang terparkir di depan rumah dan deretan mesin 

cuci baru di dalam ruangan tersebut.Papan nama Bank pun diganti menjadi 

Mister Bank Laundry Service. Melihat semua itu, Lynn menggoda Bank 

dengan mengatakan bahwa Bank habis “mencuci uang”. Lynn juga menanyai 

Bank rencana setelah kedutaan melaporkannya ke sekolah yang 

mengakibatkan dia dikeluarkan dari sekolah.
177
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Tidak merasa kapok dengan hukuman yang telah diberikan, Bank 

justru mengajak Lynn untuk melakukannya sekali lagi dalam tes GAT/PAT 

dengan resiko yang jauh lebih kecil. Lynn menolak tawaran tesebut dan 

berusaha mengajak Bank untuk berubah. Namun, Bank justru mengancam 

Lynn untuk melaporkannya. Mengatakan kalau Lynn lah otak dari skandal 

STIC tersebut agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan Bank. Bahkan 

akan menyeret Pat, Grace, dan yang lainnya. Lynn tidak mengindahkan 

ancaman tersebut dan pergi meninggalkan Bank.
178

 

Di hari berikutnya, Lynn menghadap ke Confession officer yang  

ditemani ayahnya. Dia datang untuk membuat pengakuan atas kecurangan 

yang dilakukannya saat tes STIC. Dia menghadap kamera dengan yakin dan 

siap untuk mengatakan pengakuannya.
179
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BAB IV 

ANALISIS ISI PESAN MORAL DALAM FILM BAD GENIUS 

A. Temuan Data 

Bad Genius merupakan film yang disutradari oleh Nattawut 

Poonpiriya dan diproduksi oleh GDH 559, Jorkwang Film yang berhasil 

terpilih menjadi pembuka dalam acara 16th New York Asian Film Festival, 

serta menjadi pemenang penghargaan sebagai Best Feature and Screen 

International Rising Star Asia. Selain itu, film ini mampu membawa empat 

awards sekaligus dalam acara Fantasia International Film Festival, sebagai 

Best Film, Best Asian Feature Film, Best Director, dan Best 

Innovative Feature Film. Film ini mengambil setting waktu tahun  2014-an 

hingga 2017. Di awal pemutaran film ini menampilkan scene (adegan) 

dengan alur maju dan di scene  selanjutnya kembali ke masa sebelumnya, 

begitupun scene-scene berikutnya.  

Film Bad Genius bukan hanya sekadar menyajikan drama yang 

menegangkan dengan sedikit imbuhan komedi, tetapi film ini juga memiliki 

tujuan tertentu, berupa pesan-pesan moral yang mendidik dan menginspirasi, 

baik secara tersirat maupun tersurat. Film ini mencoba memperlihatkan 

seorang siswi yang memanfaatkan kegeniusannya untuk melakukan 

kecurangan bertaraf internasional. Serta, bagaimana dia berkorban dan 

bertanggungjawab atas tindakannya tersebut agar mendapat sebuah 

kepercayaan oleh ayahnya lagi. Film ini dibuat sangat unik lewat karakter-

karakter para pemainnya yang berubah-ubah dan kadang bertolak belakang 



 

 

dari karakter sebelumnya. Selain itu, si penulis film memberikan keunikannya 

lagi mengenai moral yang baik untuk penonton agar dapat mengambil hal 

positifnya melalui tindakan atau perkataan yang “tidak bermoral” atau tidak 

seharusnya dilakukan.  

Karakter utama film tersebut seorang siswi SMA bernama Lynn yang 

merupakan “otak” dari segala masalah yang ada. Dia mampu mengubah  

permasalahan sederhana, tentang sontek-menyontek menjadi sebuah masalah 

besar dengan perencanaan yang matang, detail, dan rapi. Lynn tidak hanya 

berani melakukan kesalahan tersebut, dia juga berani menanggung semua 

resiko yang ada. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, 

dia juga tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain sesuai dengan sikap 

mereka kepadanya.  

Lynn adalah siswi berprestasi yang menjuarai berbagai perlombaan 

saat SMP. Dia mendapat nilai A dari kelas satu, bahkan mejadi murid 

kehormatan sejak kelas 7 hingga kelas 9. Dia digambarkan selain sebagai 

sosok yang genius, juga pribadi yang teliti dan terperinci. Lewat karakter 

Lynn ini, sebuah hal kecil akan menjadi besar jika ditangani oleh orang yang 

ahli dibidangnya, dan juga dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri dan 

orang lain. Dia akan mendapatkan uang lewat pemikirannya dengan menyalin 

jawaban soal ujian kepada temannya, tentu saja temannya mendapat nilai 

yang memuaskan tanpa menggeser nilai sempurna milik Lynn. Namun, hal 

tersebut tidaklah dibenarkan. Meskipun tidak ada yang tahu dari pihak guru, 



 

 

tetapi mereka akan mengalami kerugian bagi diri mereka sendiri dikemudian 

hari.  

Film Bad Genius ini juga mengilustrasikan pesan moral melalui 

karakter-karakter yang dimiliki masing-masing tokoh, pernyataan-pernyataan 

verbal (secara tersirat maupun tersurat), ekspresi serta sikap para tokoh, 

pengalaman-pengalaman para tokoh, dan juga situasi cerita film tersebut.  

Salah satu adegan yang menunjukkan karakter yang dimiliki tokoh 

Bank adalah saat dia menggantikan ibunya mencuci padahal dia baru saja 

pulang sekolah dan menyempatkan diri mengambil cucian kotor 

pelanggannya. Secara tersirat, Bank merupakan sosok pekerja keras, sayang 

dan peduli terhadap keluarga. Namun ada adegan dimana dia berubah 

menjadi sosok yang licik dan ambisius.  

Selain itu, ada tokoh yang menginpirasi dan memberikan pesan-pesan 

moral melalui sikapnya dan terus konsisten tehadap karakternya adalah ayah 

Lynn.  Dia selalu merasa bangga terhadap prestasi yang ditorekan Lynn. 

Selain itu, ayah Lynn mengajarkan Lynn untuk tidak menerima uang dengan 

cara tidak baik yaitu curang dalam melaksanakan ujian, meskipun teman-

temannya tidak merasa dirugikan. Ayah Lynn memarahi Lynn dan menyuruh 

Lynn untuk mengembalikan apa yang sudah diterimanya, bukan berarti dia 

tidak sayang kepada Lynn. Justru ayah Lynn sangat sayang terhadap Lynn 

dan mengingkan Lynn menjadi pribadi yang jujur. Dan juga, ayah Lynn 

merupakan sosok ayah yang hangat. Dia terus menguatkan Lynn di detik-



 

 

detik Lynn akan membuat pengakuan kecurangan tes STIC di Sydney kepada 

kedutaan penyelenggara STIC.  

Berdasarkan kategori – kategori, bentuk pesan moral ada tiga macam 

yang akan peneliti gunakan dalam mengidentifikasi film Bad Genius ini 

disertai maknanya, yaitu Moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri 

berupa Kerja keras (scene menit ke 00:07:15 – 00:07:18, 00:28:27, dan 

00:29:29), Jujur (scene menit ke 00:11:33–00:11:54, 00:16:27–00:16:30, 

00:29:57 – 00:30:38, 00:32:23 - 00:34:11, 00:40:39 - 00:40:49, 00:42:13 - 

00:42:27, 00:42:54 - 00:43:00, 01:54:03, dan 02:03:43), Visioner (scene 

menit ke 00:25:32 – 00:25:45, 01:54:28 – 01:54:30, 00:23:11, dan 01:13:40 -  

01:13:46), Bertanggung jawab (scene menit ke 02:03:43 – 02:03:57, 

01:13:18, 01:10:46 – 01:10:50, dan 00:46:12), Teliti (scene menit 00:04:19), 

tegas (scene menit ke 00:11:38 – 00:11:41), Takut (scene menit ke 00:12:14 

– 00:12:24), Disiplin (scene menit ke 01:21:19 dan 01:09:26 – 01:09:29), 

serta Kebanggaan (scene menit ke 00:27:19, 00:02:37 – 00:02:53). Moral 

Dalam Hubungan Manusia Dengan Tuhan (scene menit ke 00:41:37 dan 

01:20:14). Moral Dalam Hubungan Manusia Dengan Manusia Lain, seperti 

Kooperatif / kerja sama (scene menit ke 01:03:01 - 01:03:04 dan 00:36:17), 

Sopan santun (scene menit ke 00:05:40 00:40:05, 00:42:45 – 00:42:49, 

00:43:32 – 00:43:51, dan 01:39:28 -  01:39:30), Kekeluargaan (scene menit 

ke 00:23:18 – 00:23:24, 00:28:27 – 00:29:09, 01:13:41 – 01:13:34, dan 

02:02:01 – 02:02:04), serta Persahabatan (scene menit ke 00:05:21 – 

00:05:34, 00:07:37, 00:09:10, 00:49:05 – 00:49:07, dan 01:38:00 – 01:39:04). 



 

 

B. Identifikasi Bentuk dan Makna Pesan Moral Dalam Film Bad Genius 

1. Moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri 

a. Bentuk dan Makna Pesan Moral Kerja Keras 

(1). Significant (Penanda) 

 

 

Gambar 4.1 : Grace Mengeluh Kepada Lynn 

(2). Signifie (Petanda) 

Dalam scene menit 00:07:15 – 00:07:18, Grace berbicara 

kepada Lynn tentang masalah yang dialaminya terkait pelajaran. 

Gambar dari potongan film tersebut memang bukanlah makna dari 

kerja keras itu sendiri, justru sebaliknya. Dia menyerah begitu saja, 

padahal orang lain sudah berusaha mengajarinya. Seharusnya dia 

bekerja lebih keras lagi dan terus mencoba agar benar-benar bisa dan 

mampu membanggakan diri sendiri maupun orang lain. 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.2 : Bank Membawa Pakaian Kotor Sepulang Sekolah  



 

 

 

Gambar 4.3 : Pernyataan Lynn Terhadap Bank 

(2). Signifie (Petanda) 

Tokoh Bank digambarkan sebagai sosok yang perkerja keras. 

Nampak di menit 00:28:27 (gambar 4.2), dia membawa sekeranjang 

pakaian kotor milik pelanggannya sepulang sekolah yang masih 

memakai seragam sekolah. Dia merupakan gambaran dari anak laki-

laki yatim dari keluarga sederhana sebagai tulang punggung 

keluarga. Meskipun keadaanya begitu keras, dia pantang menyerah, 

bahkan dia mampu membuktikan diri menjadi salah satu murid 

kehormatan di sekolahnya. Pada scene menit ke 00:29:29 (gambar 

4.3), Lynn pun mengakui kerja keras Bank.  

b. Bentuk dan Makna Pesan Moral Jujur 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.4 : Lynn Memberikan Kunci Jawaban 

 



 

 

(2). Signifie (Petanda) 

Scene menit ke 00:11:33–00:11:54 dimana Lynn menulis 

jawaban ujian miliknya yang akan diberikan kepada Grace. 

Meskipun Lynn melakukannya secara suka rela, tetapi di sini Lynn 

dan Grace mengerjakan soal ujiannya secara tidak jujur. Dalam film 

ini, kecurangan yang dilakukan mereka berdua memberi pengertian 

bahwa kebohongan kecil dimulai dari diri sendiri pasti akan 

merugikan dikemudian hari untuknya maupun untuk orang lain. 

Maka dari itu, melakukan suatu hal haruslah dengan jujur, diawasi 

maupun tidak agar dapat dipercaya orang lain. Perbuatan mereka 

adalah kesalahan, maka dari itu film ini menyampaikan pesan moral 

secara tersirat mengenai hal kejujuran. 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.5 : Pat Membujuk Lynn 

(2). Signifie (Petanda) 

Scene menit ke 00:16:27–00:16:30, kecurangan diperlihatkan 

lagi melalui tokoh Pat. Dia meminta Lynn untuk memberikan kunci 

jawaban saat ujian, setelahnya akan dibayar 1,2 juta per-mapel. 

Dalam penggambaran scene ini, secara tidak langsung dengan Pat 

yang “bermain” dengan uangnya, maka dia akan menjadi sosok yang 



 

 

tidak mau berusaha. Jika suatu saat uang tidak bisa membantunya, 

dia akan melakukan hal-hal negatif lainnya agar tujuannya tercapai. 

Tentunya akan merugikan dirinya sendiri. Dan, segala perkataan 

maupun perbuatannya tidak mudah dipercaya oleh orang lain. 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.6 : Tong Izin Menyontek Kepada Bank 

(2). Signifie (Petanda) 

Scene menit ke 00:29:57 – 00:30:38 ini, Tong meminta 

contekan kepada Bank dan akan membayarnya senilai 1,2 juta. 

Namun Bank hanya menunjukkan ekspresi heran dan justru 

meninggalkan Tong. Hal ini berarti Bank bertindak jujur dan tidak 

terbujuk dengan uang yang akan diberikan oleh Tong. Dan lagi, 

kejujuran Bank dikemukakan oleh Lynn (dalam gambar 4.3). 

(1). Significant (Penanda) 



 

 

 

Gambar 4.7 : Bank Melaporkan Tong  

(2). Signifie (Petanda) 

Bank semakin menunjukkan bahwa dirinya sangat jujur. 

Terlihat dalam scene menit ke 00:32:23 - 00:34:11, dia pertama kali 

memberitahu Lynn lewat tulisan di kertas saat dia akan 

mengumpulkan lembar jawaban ujiannya. Kemudian dia 

menjatuhkannya disamping bangku Lynn. Kertas tersebut 

bertuliskan, “hati-hati, Tong mencontek kamu!” dalam aksara Thai. 

Lynn hanya tersenyum dan mengangguk. Setelahnya, Bank berusaha 

menyampaikan hal tersebut kepada guru pengawas.  

Dengan demikian, Bank tidak menutup-tutupi kecurangan 

yang dilakukan oleh temannya sendiri. Meskipun tindak kecurangan 

bukan dilakukan untuknya. Dia berusaha menyampaikan kebenaran 

agar tidak ada pihak yang dirugikan.   

(1). Significant (Penanda) 

 



 

 

Gambar 4.8 : Bank Melapor Kepada Kepala Sekolah  

(2). Signifie (Petanda) 

Kecurangan memang tidak bisa ditolerir, apalagi dilakukan 

oleh generasi muda yang seharusnya mampu memberi kontribusi 

yang positif dan membangun. Bank merupakan anak muda yang 

harus dicontoh. Dia sangat berani melaporkan kedua temannya 

hingga menghadap ke kepala sekolah. Bank tidak tinggal diam saat 

guru pengawas ujian tidak menemukan tindak kecurangan, karena 

Lynn dan Tong melakukannya sangat mulus tanpa menimbulkan 

rasa curiga. Kepala sekolah sendiri yang menegur Lynn dan Tong 

dalam scene menit ke 00:40:13 

Dari awal Bank sudah jujur, jadi tidak sulit jika dia 

melaporkan temannya langsung kepada kepala sekolah. Tidak heran 

jika kepala sekolah sangat serius terhadap laporannya dan 

mengkonfirmasi langsung kepada mereka berdua.   

(1). Significant (Penanda) 

 



 

 

Gambar 4.9 : Kepala Sekolah Meminta Kejujuran  

(2). Signifie (Petanda) 

Seperti sedang melaksanakan ujian, mereka (Lynn dan Tong) 

diberi kesempatan untuk berkata hal yang sebenarnya oleh kepala 

sekolah. Apakah yang disampaikan oleh Bank benar atau salah 

mengenai kecurangan Tong. Suasana di ruangan tersebut semakin 

tegang dalam menit ke 00:40:39 - 00:40:49. Tong menunduk 

ketakutan. Saat ditanya pun dia hanya menggeleng-geleng tanda 

bahwa dia tidak melakukannya. Sedangkan Lynn terus 

memperhatikan Tong dan berusaha tidak gelisah. Lain halnya 

dengan Bank,  dia duduk sangat tenang dengan melirik mereka 

berdua yang sedang berdiri di sebelah kanannya. 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.10 : Bank Mengaku Akan Dibayar Tong  

(2). Signifie (Petanda) 

Bank masuk sambil berlari-lari kembali ke ruang kepala 

sekolah di menit ke 00:42:13 - 00:42:27. Dia menjawab pertanyaan 

yang diajukan kepada Lynn. Terlihat dalam dialog berikut: 

Kepala sekolah : Maukah kamu menjelaskannya, kenapa? Jika kamu 

tidak mau aku akan mengeluarkan kamu.  



 

 

(Kepala sekolah bertanya kepada Lynn, namun Bank yang 

menjawab) 

Bank : Karena uang. 

Bank : Tong membayar saya untuk mengerjakan kertas ujiannya. 

Bank : 1.2 juta 

Dia mengaku akan dibayar oleh Tong jika bersedia untuk 

memberi contekan. Hal yang dikatakan Bank tersebut membuktikan 

bahwa dia jujur, tidak menyembunyikan fakta yang sebenarnya akan 

membuat malu dirinya, Lynn, dan juga Tong.  

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.11 : Saat Lynn Dinasehati Kepala Sekolah  

(2). Signifie (Petanda) 

Dalam scene menit ke 00:42:54 - 00:43:00, Lynn dinasihati 

oleh kepala sekolah atas ketidakjujurannya. “ Menyelesaikan kertas 

ujian milik temanmu itu curang. Ini menyalahi aturan sekolah. Aku 

bisa mengeluarkan kamu sekarang”, adalah nasihat oleh kepala 

sekolah kepada Lynn.  



 

 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.12 : Lynn Menangis dan Memeluk Ayahnya  

(2). Signifie (Petanda) 

Lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. Ungkapan 

tersebut sangat tepat menggambarkan apa yang dilakukan oleh Lynn. 

Dia sudah berani jujur kepada ayahnya. Sepulang dia melakukan 

“kejahatan” di Sydney. Dalam scene menit ke 01:54:03, dia akan 

membuat pengakuan sambil memeluk ayahnya di depan bandara 

dengan menangis.  

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.13 : Lynn Dalam Sesi Warancara Mengajar 

(2). Signifie (Petanda) 

Lynn melakukan sesi wawancara untuk mengajar. Dalam 

scene menit ke 01:55:03 - 01:56:18 dia mulai mengaku. 



 

 

Pewawancara : Menjadi guru bukan hanya soal akademik. 

Menurut anda, anda bisa menunjukkan contoh yang bagus? 

Lynn : Saya gak akan bohong. Saya melakukan banyak hal buruk 

di masa lalu. Tapi saya akan memakainya untuk mengajari diri saya 

dan orang lain. 

Pewawancara : Betapa sia-sia. Kamu sudah mencapai banyak hal. 

Kamu bisa daftar beasiswa dan kuliah di luar negeri. Apa kamu gak 

tertarik dengan hal tersebut? 

Lynn : Saya rasa, orang lain lebih pantas. 

Dalam wawancara tersebut, bisa saja Lynn menutupi semua 

“kejahatannya” agar diterima sekaligus menjaga nama baiknya. 

Selain itu, dia bisa lebih mengunggulkan prestasi-prestasi serta 

kepandaiannya, namun dia justru sangat berani mengakui semua 

keburukannya.  

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.14 : Proses Pengakuan Lynn  

(2). Signifie (Petanda) 

 “Kejutan” yang dilakukan Lynn terus berlanjut. Dengan rasa 

percaya diri yang luar biasa, dia kembali jujur dan melakukan 

pengakuan ketiganya setelah kepada ayah dan pewawancara tes 



 

 

mengajar. Proses pengakuan Lynn akan direkam, terlihat dalam 

gambar 4.14 scene menit ke 02:03:43 oleh perwakilan kedutaan tes 

STIC.  

c. Bentuk dan Makna Pesan Moral Visioner  

Visioner merupakan orang yang memiliki pandangan atau 

wawasan ke masa depan. Salah satu contohnya terdapat dalam dialog 

yang diucapkan Bank kepada Pat dalam scene menit ke 01:13:40 -  

01:13:46 adalah: 

Bank : Beasiswa itu adalah mimpiku. Mimpiku biar kerjaan ibu 

jadi gampang. 

Pandangan (visi) Bank untuk kedepannya yaitu dengan 

mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri, kehidupannya akan 

menjadi lebih baik. Selain itu, dia bisa menjamin dan 

membahagiakan ibunya kelak.  

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.15 : Lynn Menggambar Bola Dunia dengan Bendera USA  

(2). Signifie (Petanda) 

Selanjutnya dalam gambar 4.15 scene menit ke 00:23:11, 

film ini menunjukkan visi atau pandangan atau juga mimpi Lynn ke 

depannya. Dia mulai menggambar sebuah bendera bertuliskan USA 



 

 

yang ditancapkan dalam bola dunia mini saat dia sedang 

melaksanakan ujian. Secara tidak langsung, dia memberitahu bahwa 

dia akan pergi menggapai mimpinya kelak untuk kuliah ke luar 

negeri berkat “usaha” (selain kepandaiannya, juga bisnis memberi 

kunci jawaban kepada teman-temannya) yang sedang dilakukannya 

tersebut.  

 

 

 

 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.16  : Bank Menolak Ajakan Lynn 

(2). Signifie (Petanda) 

 Menjadi seorang yang memiliki pandangan ke depan juga 

ditunjukkan oleh Bank. Dalam scene menit ke 00:25:32 – 00:25:45, 

dia menolak ajakan Lynn untuk merayakan jika mereka menang 

dalam ajang tersebut dengan jalan-jalan dan juga makan-makan di 

luar. Menurutnya, apa yang mereka lakukan nantinya akan 

membuang-buang uang saja. Secara tidak langsung, Bank 



 

 

mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang hemat. Menabung 

demi masa depan.    

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.17 : Lynn Saat Wawancara 

(2). Signifie (Petanda) 

Lynn pun begitu sama seperti Bank. Saat dia sedang di 

wawancarai untuk mengajar, dia mengutarakan keinginannya 

kedepan. Dalam scene menit ke 01:54:28 – 01:54:30, Lynn ingin 

menjadi seorang guru seperti ayahnya agar ilmu yang dimilikinya 

dapat bermanfaat bagi orang lain.   

d. Bentuk dan Makna Pesan Moral Bertanggung Jawab 

Bertanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung 

segala sesuatunya. Seperti apa yang dilakukan oleh Lynn dan juga 

Pat berikut ini.  

(1). Significant (Penanda) 



 

 

 

Gambar 4.18 : Ayah Lynn Memarahi Lynn 

(2). Signifie (Petanda) 

Dalam menit 00:46:12 ayah Lynn mengetahui tabungan Lynn 

yang dihasilkan dari bayaran temannya setiap menyontek satu mapel 

seharga 1,2 juta (menit 00:46:15) saat ujian. Mengetahui hal 

tersebut, ayah Lynn menyuruh Lynn mengembalikan semua uang ke 

temannya. Hal tersebut secara tidak langsung, ayah Lynn menyuruh 

Lynn untuk bertanggung jawab atas perbuatan curang yang 

dilakukannya sudah diketahui oleh ayahnya serta orang lain. 

Perbuatan curang merupakan tindakan yang tidak jujur dan sama saja 

menipu baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.19 : Pernyataan Pat 



 

 

(2). Signifie (Petanda) 

Rencana yang disusun Lynn sepertinya memang sudahlah 

sangat matang. Bahkan dia juga mengatur jika dia nantinya akan 

tertangkap, maka semua sahabatnya harus menyalahkannya. Seperti 

pernyataan dari Pat dalam scene menit ke 01:10:46 – 01:10:50, 

“Kalian kayak orang udah ketahuan aja. Sudah ku bilang aku 

ngerti. Kalo kamu ketahuan, kita bakal nyalahin kamu doank”. 

Lynn tahu mengenai hak dan kewajibannya. Hak yang 

dimilikinya adalah uang dari teman-temannya untuk mendapat kunci 

jawaban tes STIC, sedangkan kewajibannya adalah memberikan 

kunci jawaban tersebut serta bertanggung jawab terhadap resiko-

resiko diberikutnya. 

 

 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.20 : Pat Meminta Maaf kepada Bank 

(2). Signifie (Petanda) 

Selain Lynn, Pat merupakan sosok yang bertanggung jawab 

dalam scene menit ke 01:13:18, meskipun awalnya dia tidak sengaja 



 

 

mengakui kesalahannya terhadap Bank. Dialah yang menyebabkan 

Bank babak belur dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

dengan menyuruh dua tukang pukul. Saat mengetahui hal tersebut, 

Bank sangat marah. Kemudian, Pat langsung menenangkan Bank 

dan terus memohon maaf kepada Bank.  

Meminta maaf merupakan salah satu hal kecil untuk 

bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah Pat lakukan 

kepada Bank. Dengan meminta maaf, Pat berarti mengakui apa yang 

dialakukannya merupakan kesalahan dan akan merugikan orang lain 

yang seharusnya tidak akan diulang kembali. Pat ingin mendapat 

kepercayaan kembali dari Bank.  

 

 

 

 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.21 : Proses Pengakuan Lynn 

(2). Signifie (Petanda) 



 

 

Menjadi orang yang bertanggung jawab akan membuat 

hidupnya jauh lebih tenang. Begitulah yang tengah dirasakan oleh 

Lynn. Dia memperbaiki semua kesalahannya dengan melakukan 

pengakuan dalam scene menit ke 02:03:43 – 02:03:57 (gambar 4.21) 

sebagai salah satu wujud tanggung jawabnya terhadap teman-

temannya yang telah membayarnya, kepada ayahnya yang telah dia 

kecewakan, dan terutama kepada kedutaan tes STIC yang telah 

dicuranginya. 

e. Bentuk dan Makna Pesan Moral Teliti 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.22 : Lynn Merinci Biaya Pengeluaran Sekolah 

(2). Signifie (Petanda) 

Scene menit 00:04:19 dimana Lynn merinci setiap uang yang 

dikeluarkan di sekolah barunya mulai dari dia berangkat, harga yang 

dibayar tiap makan dengan menu dua lauk, membeli perlengkapan 

sekolah dan juga seragam, agar dia mendapat keringanan, alhasil, dia 

justru mendapat beasiswa. Sebenarnya membicarakan hal tersebut 

tidaklah sopan apalagi di depan kepala sekolah dan juga dapat 

membuat malu ayahnya, akan tetapi dapat diambil hal positif dari 

scene tersebut berupa karakter seseorang yaitu teliti dan detail. 



 

 

Menjadi pribadi yang teliti akan memudahkan orang tersebut untuk 

mengatur segala sesuatunya dengan baik di masa yang akan datang. 

f. Bentuk dan Makna Pesan Moral Tegas  

(1). Significant (Penanda) 

 

 

Gambar 4.23 : Pak Sophon Memberi Peringatan 

(2). Signifie (Petanda) 

Scene menit ke 00:11:38 – 00:11:41 pak Sophon yaitu guru 

matematika yang saat itu menjadi guru pengawas ujian matematika 

di kelas Lynn sangat tegas. Dia dengan lantang menyampaikan 

larangan ujian. Pada saat itu, Lynn berbisik kepada Grace mengenai 

soal ujian yang hampir sama dengan soal tes latihan milik Grace, 

seketika pak Sophon melempar penghapus hingga menabrak dinding 

belakang. Tindakan pak Sophon menandakan dia adalah orang yang 

tegas dan spontan. 



 

 

“Dilarang bertanya, dilarang mencontek! Saya tidak akan 

mentoleransi segala kecurangan diruangan saya!”, tegas pak 

Sophon. Dia tidak memandang siapa yang dimarahinya, apakah 

murid tergenius di kelas tersebut atau murid kaya sekalipun. Jika ada 

yang melakukan kecurangan, maka dia tidak segan-segan 

memberikan hukuman.  

g. Bentuk dan Makna Pesan Moral Takut atau ketakutan  

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.24: Lynn dan Grace Ketakutan 

(2). Signifie (Petanda) 

Scene menit 00:12:14 – 00:12:24 merupakan detik-detik 

menegangkan pertama yang ditampilkan film ini, dimana Lynn yang 

berhasil memberikan kunci jawaban ujian matematika kepada Grace. 

Namun sebelum Grace mengambil kunci jawaban tersebut, pak 

Sophon berkeliling dan lewat di bangku mereka. Ketakutan mereka 

bermakna bahwa seseorang dengan karakter ceria seperti Grace dan 

juga Lynn yang genius memiliki rasa takut saat melakukan sebuah 

kecurangan. Hal baik yang dapat diambil dari scene tersebut adalah 



 

 

seseorang akan merasa ketakutan atau tidak merasa tenang dan resah 

dalam hidupnya jika tengah melakukan sebuah keburukan.  

h. Bentuk dan Makna Pesan Moral Disiplin 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.25 : Ekspresi Senang Pat dan Grace   

(2). Signifie (Petanda) 

Detik ke 01:09:26 – 01:09:29 dalam gambar 4.25 sebelah kiri 

terlihat tangan Bank sedang mengirim kunci jawaban di dalam toilet 

sebagai latihan untuk eksekusi di ujian STIC di Sydney. Dia diberi 

waktu beberapa detik untuk menyelesaikan soal latihan tersebut dan 

wajib menghafal jawabannya, setelah itu berlari menuju toilet dan 

dengan sigap menulis jawabannya.  

Terlihat ekspresi dari Pat dan Grace yang sangat senang 

menerima kunci jawabannya dan mereka bilang bahwa Bank tepat 

waktu. Bank berhasil menyelesaikan “misinya” dengan tepat waktu, 

jadi dia membuktikan bahwa dia sangat disiplin meskipun hanya 

tahap latihan. 

(1). Significant (Penanda) 



 

 

 

Gambar 4.26 : Mengatur Waktu 

(2). Signifie (Petanda) 

Gambar 4.26 dalam scene menit ke 01:21:19 hanya nampak 

seseorang memutar jam tangan untuk mengaturnya, adalah tangan 

Lynn. Dia mulai mengatur jam tangannya di Sydney saat briefing 

sebelum ujian STIC dimulai. Apa yang dilakukan Lynn tersebut 

sebagai tanda bahwa dia seseorang yang disiplin dan menghormati 

waktu agar dia dapat melaksanakan apa yang tengah 

direncanakannya sesuai jadwal.  

i. Bentuk dan Makna Pesan Moral Kebanggaan 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.27 : Ayah Lynn Menunjukkan Piala-piala Lynn 

 



 

 

(2). Signifie (Petanda) 

Apa yang dilakukan ayah Lynn dalam scene menit ke 

00:02:37 – 00:02:53 (gambar 4.27) adalah bentuk rasa bangganya 

terhadap prestasi yang diraih oleh Lynn semasa kelas 7 hingga 9. Dia 

menunjukkan semuanya kepada kepala sekolah di calon sekolah baru 

Lynn. Selain untuk memberi tahu betapa bangganya terhadap 

putrinya adalah sebagai bukti sekolah juga harus menerima Lynn dan 

ikut berbangga terhadap kegeniusan Lynn. 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.28 : Kepala Sekolah Memuji Lynn dan Bank 

(2). Signifie (Petanda) 

Kepala sekolah dalam scene menit ke 00:27:19 secara terang-

terangan mengatakan rasa bangganya kepada Lynn dan Bank, karena 

telah berhasil menjadi juara dalam lomba “Teen Genius”. Kepala 

sekolah sangat besar hati memuji kegeniusan mereka.  

 

 

 



 

 

  

2. Moral Dalam Hubungan Manusia Dengan Tuhan 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.29 : Grace dan Pat sedang Berdoa 

(2). Signifie (Petanda) 

Gambar 4.29 sebelah kiri dimenit 00:41:37, Grace tengah berdoa 

dan memohon agar jangan sampai ketahuan. Pada saat itu, Lynn sedang 

berada di kantor kepala sekolah karena dilaporkan jawaban ujian 

miliknya dicontek oleh Tong, padahal kenyataannya mereka saling 

bekerja sama. Grace takut jika kerja sama tersebut ketahuan oleh kepala 

sekolah. Selanjutnya, Pat berusaha menenangkan Grace dan percaya 

Lynn akan baik-baik saja sebab dia sangat pandai. Namun, beberapa saat 

kemudian ayah Lynn datang ke ruangan sekolah dimana Lynn berada. 

Mereka berdua, Pat dan Grace saling menatap dan berdoa kembali agar 

semua menjadi baik-baik saja.  

Dalam scene tersebut, adanya Grace dan Pat sedang berdoa 

membuktikan bahwa mereka terhubung dengan Tuhan dan sangat 

tergantung dengan pertolongan Tuhan. Terlepas dari kecurangan yang 

telah mereka lakukan, mereka tetaplah makhluk beragama. 

 

 



 

 

 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.30 : Lynn sedang Berdoa 

(2). Signifie (Petanda) 

Selain genius, Lynn juga seseorang yang selalu ingat dengan 

Tuhannya. Nampak dalam gambar 4.30 di scene menit ke 01:20:14, Lynn 

tengah berdoa di depan cermin setelah mandi. Dia melakukannya saat 

berada di Sydney yang akan melaksanakan ujian STIC. Sebagai wujud 

bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa adanya pertolongan dari Tuhannya, 

meskipun kegeniusannya tidak perlu diragukan lagi.  

3. Moral Dalam Hubungan Manusia Dengan Manusia Lain 

a. Bentuk dan Makna Pesan Moral Kooperatif / kerja sama 

(1). Significant (Penanda) 

 



 

 

Gambar 4.31 : Lynn dan Bank Menjadi Tim Saat Lomba 

 

(2). Signifie (Petanda) 

Sebelum menjadi tim dalam perlombaan “Teen Genius”, 

Lynn dan Bank bukanlah seorang teman melainkan seorang saingan 

satu sama lain. Tetapi mereka mampu bekerja sama menjadi tim 

yang baik untuk membela sekolahnya bahkan mampu membawa 

pulang sebagai juara. Kepala sekolah pun turut bangga terhadap 

prestasi yang mereka torehkan, yang telah dijelaskan dalam gambar 

4.28 sebelumnya. Mereka tahu kapan menjadi saingan dan kapan 

menjadi sebuah tim. Kerja sama yang mereka lakukan adalah hal 

positif yang perlu dicontoh.  

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.32 : Tangan Lynn dan Tong Saat Menukar Kertas Ujian  

(2). Signifie (Petanda) 

Menjalin hubungan dengan sesama manusia memanglah 

sangat penting, karena manusia adalah makhluk sosial. Apalagi jika 

mampu membantu dan bekerjasama dengan baik, tetapi tidaklah baik 

melakukan kerja sama dalam hal kecurangan. Seperti dalam gambar 

4.32 scene menit ke 00:36:17, dimana Lynn tengah menukar kertas 



 

 

ujian miliknya dengan kertas milik Tong. Kerja sama yang mereka 

lakukan sangat rapi serta terkendali dengan baik. Namun, kerja sama 

yang mereka jalin berbuntut panjang. Akibatnya telah tergambar 

sebelumnya yaitu pada gambar 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, dan gambar 

4.18 sebagai wujud konsekuensi yang harus mereka tanggung. 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.33 : Pat Seminar di depan teman-temannya  

(2). Signifie (Petanda) 

Scene  menit ke 01:03:01 - 01:03:04 dalam gambar 4.33 ini 

adalah salah satu wujud kerjasama agar menjadi siswa yang unggul 

dalam pelajaran. Namun, kerja sama yang mereka lakukan termasuk 

kerja sama bersifat negatif. Inilah salah satu bagian rencana Lynn 

untuk menyabotase ujian STIC dan mereka adalah para klien-klien 

Lynn. Bukannya membentuk kelompok belajar bersama, akan tetapi 

mereka justru menanam bibit masalah yang nantinya akan 

merugikan mereka ke masa yang akan datang. 

b. Bentuk dan Makna Pesan Moral Sopan Santun 

(1). Significant (Penanda) 



 

 

 

Gambar 4.34 : Grace Memberi Hormat Juru Kamera  

 

(2). Signifie (Petanda) 

Dalam film ini, Grace adalah sosok yang paling kalem dan 

sopan. Misal dalam gambar 4.34 scene menit ke 00:05:40 ini, dia 

nampak menangkupkan tangannya di depan dagu sebagai bentuk 

penghormatan kepada juru kamera. Pada saat itu tengah berlangsung 

pengambilan foto untuk pembuatan ID sekolah. Pengormatan yang 

dilakukan bermaksud sebagai permintaan izin untuk melihat hasil 

jepretan kepada Lynn.   

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.35 : Lynn dan Tong Memberi Salam  

(2). Signifie (Petanda) 

Kemudian ada Lynn dan Tong saat mereka dipanggil untuk 

menghadap ke ruang kepala sekolah. Sebelum masuk, mereka tidak 

lupa untuk memberi hormat kepada kepala sekolah dengan 



 

 

menangkupkan tangannya di depan dan menundukkan kepala. 

Dalam scene menit ke 00:40:05, mereka menunjukkan rasa hormat 

mereka kepada orang yang memiliki kedudukan dan yang lebih tua 

dari mereka. 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.36 : Ekspresi Ayah Lynn Mendengar Ucapan Kepala Sekolah 

(2). Signifie (Petanda) 

Dalam gambar 4.36 menunjukkan ekspresi ayah Lynn yang 

sedikit bingung setelah mendengar ucapan kepala sekolah. Scene 

menit ke 00:42:45 – 00:42:49, kepala sekolah berkata, “...tapi 

mendapat nilai yang bagus tidaklah cukup, dia juga harus 

berperilaku yang baik pula.” Di sini kepala sekolah menyebut Lynn 

tidak memiliki perilaku yang kurang baik karena kasus yang 

dilakukannya dalam gambar 4.8. Maksud dari kepala sekolah ialah, 

Lynn harus menyeimbangkan antara kepandaiannya dengan 

sikapnya, agar menjadi contoh yang baik bagi orang lain.  

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.37 : Lynn Tersenyum  



 

 

(2). Signifie (Petanda) 

Berlawanan dengan Lynn yang ada di gambar 4.35 yang 

memiliki tindak tanduk sopan, Lynn yang ada di gambar 4.37 scene 

menit ke 00:43:32 – 00:43:51 ini dianggap tidak memiliki sopan 

santun terhadap kepala sekolah. Berikut ulasan perbincangan antara 

kepala sekolah, Lynn, dan Ayah Lynn: 

Kepala sekolah : Ingat Lynn. Sekolah adalah tempat untuk belajar, 

bukan tempat untuk menghasilkan uang.  

(Respon yang diberikan Lynn hanya tersenyum seperti dalam 

gambar 4.37 sebelah kiri) 

Kepala sekolah : Apa yang lucu? 

(Lynn mencoba menjawab, namun kepala sekolah melanjutkan 

pembicaraannya) 

Kepala sekolah : Kamu tidak sopan. 

Lynn : Bukan apa-apa. 

Kepala sekolah : Pak Pravit. Anda adalah seorang guru, apa anda 

tidak mengajari sopan santun? 

Ayah Lynn : Maaf. 

Lynn : Aku rasa aku bukan satu-satunya yang memanfaatkan 

sekolah untuk menghasilkan uang ekstra. 

Senyum kecil Lynn adalah tanda bahwa dia tidak setuju 

dengan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah dan juga sebagai 

wujud pembelaannya. Kepala sekolah secara terang-terangan 



 

 

menyebut Lynn sebagai orang yang tidak sopan di depan ayahnya. 

Akibat dari fakta yang diungkap Lynn, ayahnya pun dianggap tidak 

bisa mengajarkan sopan santun kepadanya.  

Pernyataan tersebut sarat akan nilai moral yang dapat semua 

orang petik. Meskipun menyuarakan fakta kepada seseorang yang 

menyembunyikan kebenaran, tetapi sebagai pelajar haruslah 

menghormati siapa orang yang diajaknya bicara, apalagi dia 

berhadapan secara langsung dengan kepala sekolah dan ada orang 

tuanya pula. Menjadi pribadi yang sopan serta santun akan dihormati 

dan disegani juga.  

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.38 : Grace dan Pat Memberi Salam Kepada Ayah Lynn  

(2). Signifie (Petanda) 

Sopan santun yang mengisyaratkan rasa hormat kepada orang 

yang lebih tua ditunjukkan kembali oleh Grace dan Pat kepada ayah 

Lynn. Mereka berdua memberi hormat kepada ayah Lynn dan 

mengucapkan salam “selamat pagi” sewaktu ayah Lynn datang di 

percetakan milik Grace. Suasana dalam gambar 4.38 scene menit ke 

01:39:28 -  01:39:30 saat ayah Lynn mencium kebohongan putrinya 

mengenai kunjunganya ke luar negeri sebagai tindak lanjut 



 

 

perlombaan “Teen Genius” kemarin. Bukannya kabur atau 

bersembunyi, mereka berdua justru menyapa dan memberi hormat 

kepada ayah Lynn, meskipun tindakan berbohong mereka tidak patut 

ditiru. 

 

 

 

 

 

c. Bentuk dan Makna Pesan Moral Kekeluargaan 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.39 : Ayah Lynn Menunjukkan Baju Barunya 

(2). Signifie (Petanda) 

Menjadi dekat dengan keluarga terutama kepada orang tua 

tentunya sangat menyenangkan. Begitulah apa yang Lynn lakukan 

kepada ayahnya. Dia membelikan baju baru yang terbilang mahal 



 

 

kepada ayahnya sebagai wujud rasa sayangnya. Dia ingin ayahnya 

merasakan memakai baju baru dengan harga mahal seperti yang 

lainnya. Lynn dalam gambar 4.39 di scene menit ke 00:23:18 – 

00:23:24 terlihat sebagai sosok yang sayang dan peduli kepada 

keluarga.  

 

 

 

 

 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.40 : Bank Menggantikan Ibunya Mencuci (menit ke 00:28:27 – 

00:29:09) 



 

 

 

Gambar 4.41 : Bank, Pat, Lynn, dan Grace dalam Situasi yang Memanas 

(menit ke 01:13:41 – 01:13:34) 

(2). Signifie (Petanda) 

Gambar 4.40 dan gambar 4.41 sama-sama menceritakan 

betapa Bank sayang kepada ibunya. Dalam gambar 4.40 scene menit 

ke 00:28:27 – 00:29:09, Bank tidak membiarkan ibunya mencuci 

baju laundry secara manual (mencuci dengan tangan) padahal dia 

baru pulang sehabis sekolah dan sempat mampir ke rumah 

pelanggannya mengambil cucian kotor. Dia benar-benar memberikan 

gambaran betapa sayangnya dia terhadap ibunya dengan tidak 

membiarkan ibunya kelelahan.  

Sedangkan, gambar 4.41 dalam scene menit ke 01:13:41 – 

01:13:34 memperlihatkan Bank yang sedang marah terhadap Pat, 

karena kesalahan Pat sebelumnya sehingga melunturkan mimpi Bank 

untuk mendapatkan beasiswa. Padahal beasiswa tersebut adalah 

salah satu cara Bank untuk membahagiakan ibunya. Sebagai wujud 

kepedulian Bank dan rasa sayang Bank tehadap ibunya, keluarga 

satu-satunya yang dimiliki Bank.  



 

 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.42 : Ayah Lynn Menguatkan Anaknya 

(2). Signifie (Petanda) 

Saling menguatkan adalah salah satu wujud rasa sayang dan 

peduli terhadap keluarga. Seperti apa yang dilakukan oleh ayah Lynn 

dalam scene menit ke 02:02:01 – 02:02:04 (gambar 4.42) dengan 

terus memberi semangat terhadapa Lynn. Meskipun Lynn sudah 

membohongi dan mengecewakannya berkali-kali, dia tidak 

menghakimi Lynn atau terus-terusan marah. Ayah Lynn justru selalu 

ada untuk Lynn dengan memberi dukungan, menguatkan, serta 

meyakinkan Lynn. Dia nampak sangat senang dan bangga terhadap 

kejujuran yang dilakukan oleh Lynn. Keluarga adalah tempat 

kembali dan selalu menerima Lynn bersama kesalahannya.  

d. Bentuk dan Makna Pesan Moral Persahabatan 

(1). Significant (Penanda) 



 

 

 

Gambar 4.43 : Grace Merapikan Rambut Lynn 

(2). Signifie (Petanda) 

Selain keluarga, sahabat adalah orang yang peduli, yang 

selalu ada, dan pemberi semangat. Persahabatan dapat dimulai dari 

orang baru tetapi sudah memiliki rasa peduli, seperti Grace terhadap 

Lynn. Nampak dalam gambar 4.43 di scene menit ke 00:05:21 – 

00:05:34 merupakan awal persahabatan Lynn dan Grace dimulai. 

Lynn yang tengah melakukan foto ID siswa “diganggu” Grace. Dia 

tiba-tiba datang dan merapikan rambut Lynn, bahkan meminta Lynn 

melepas kacamatanya agar terlihat lebih cantik sambil 

memperkenalkan dirinya. Grace selalu tersenyum ramah dan juga 

menjadi sahabat yang menyenangkan bagi Lynn. 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.44 : Lynn Mengajari Grace 



 

 

(2). Signifie (Petanda) 

Rasa peduli terhadap sahabat ada pada Lynn juga. Ini 

merupakan awal dari semua masalah kecurangan dan kebohongan 

yang Lynn lakukan. Dalam gambar 4.44 di scene  menit ke 00:07:37 

Lynn sangat tulus membantu Grace untuk mulai mengajarinya 

matematika. Menjalin persahabatan memanglah harus peduli dan 

mengerti satu sama lain, seperti Lynn yang peduli dengan 

kemampuan Grace yang tidak sepandai dirinya untuk memahami 

pelajaran.   

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.45 : Grace Memuji Lynn (menit ke 00:07:51) 

(2). Signifie (Petanda) 

Lynn memperlihatkan bagaimana dia mengetahui jawaban 

dari soal latihan milik Grace hanya dengan melihat sekilas. Grace 

dengan wajah polosnya tanpa sungkan memuji kemampuan Lynn 

dan tidak heran jika Lynn menjadi anak beasiswa. Pujian yang 

dilontarkan Grace merupakan tanda bahwa dia mengakui 

kemampuan sahabatnya tersebut tanpa memandang kesederhanaan 



 

 

keluarga Lynn. Grace juga menunjukkan tidak memilah-milah dalam 

mencari sahabatnya. 

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.46 : Lynn Menenangkan Grace 

(2). Signifie (Petanda) 

Sahabat tidak datang hanya saat bahagia saja, tetapi memberi 

dukungan saat sedang kesulitan. Lynn kembali mengambil peran 

tersebut dengan menenangkan Grace yang tengah kebingungan saat 

ujian matematika. Terlihat dalam gambar 4.46 scene menit ke 

00:09:10, Lynn yang tengah melihat wajah murung Grace seraya 

berbisik, “Udah cukup. Ambil nafas dalam-dalam, jernihkan 

pikiranmu.” Meskipun terkenal dengan kepandaiannya, lantas Lynn 

tidak acuh begitu saja kepada sahabatnya yang merasa kesulitan 

mengerjakan soal ujian. Dia menyempatkan diri menengok 

kebelakang dan memberi intruksi kepada Grace untuk tetap tenang. 

 

 

 

(1). Significant (Penanda) 



 

 

 

Gambar 4.47 : Lynn Bertanya Kabar Grace (menit ke 00:49:05 – 00:49:07) 

(2). Signifie (Petanda) 

Kasus yang menimpa Lynn membuatnya sangat terpukul dan 

sebelum semester awal kelas 12 dimulai, dia tidak berhubungan lagi 

dengan sahabatnya. Hingga akhirnya, Grace menghubunginya 

kembali di awal kelas 12 bermaksud meminta bantuannya kembali 

dengan imbalan yang sangat tinggi. Lynn tidak lupa terhadap 

sahabatnya tersebut dan masih bertanya kabar Grace. Bahkan, Lynn 

sempat mengkhawatirkan nilai Grace pada semester selanjutnya.  

(1). Significant (Penanda) 

 

Gambar 4.48 : Saat Lynn Meninggalkan Ruang Ujian 

(2). Signifie (Petanda) 

Meninggalkan ruang ujian sebelum berakhir memang tidak 

mencerminkan sikap disiplin, tetapi meninggalkan teman dalam 



 

 

keadaan sulit akan menjadikan diri Lynn egois. Bukan tanpa alasan 

Lynn melakukan hal tersebut, akan tetapi dia terus memikirkan 

keadaan Bank yang tengah ditangkap karena ketahuan melakukan 

kecurangan, sedangkan dia dengan mudahnya duduk di dalam 

ruangan mengerjakan soal-soal untuk lolos. Jelas dia tidak peduli 

jika harus mendapat sanksi berupa didiskualifikasi dari tes. Dia 

hanya peduli terhadap teman-temannya yang ada di Thailand dan 

juga nasib Bank. Terlihat dalam gambar 4.49 scene menit ke 

01:38:00 – 01:39:04 Lynn yang terus melihat bangku kosong milik 

Bank di sebelah kirinya.   

 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang 

Pesan Moral Dalam Film Bad Genius Karya Nattawut Poonpiriya (Analisis 

Isi Ferdinand De Saussure), berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik. 

Pesan moral yang terkandung dalam film Bad Genius adalah terdiri dari  

a. Moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri berupa moral 

kerja keras, jujur, visioner, bertanggung jawab, teliti, tegas, takut, 

disiplin, dan kebanggaan. 

b. Moral dalam hubungan manusia dengan Tuhan berupa berdoa. 

c. Moral dalam hubungan manusia dengan manusia lain berupa moral 

kooperatif / kerja sama, sopan santun, kekeluargaan, dan 

persahabatan.  

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian tentang ANALISIS ISI PESAN 

MORAL DALAM FILM BAD GENIUS KARYA NATTAWUT 

POONPIRIYA ini, penulis menyarankan: 

1.  Film memanglah media hiburan, tetapi jangan lupa juga film berfungsi 

sebagai media yang edukatif. Jadi, para pekerja film terutama di 

Indonesia sebaiknya memproduksi film dengan yang sarat akan makna 

moral bagi penontonnya dengan impact yang langsung mengena. Tidak 

hanya mengunggulkan kisah-kisah percintaan semata. 



 

 

2. Bagi para penikmat film, cobalah menjadikan film tidak hanya sebagai 

sarana hiburan semata, tetapi juga melihat makna yang disampaikan film 

tersebut lebih jauh dan menjadikannya suatu pembelajaran dikehidupan 

nyata. Salah satu caranya dengan mempelajari analisi isi agar mampu 

membaca makna yang tersirat dari film tersebut, sehingga banyak 

pengetahuan baru yang dapat diperoleh dan juga dapat melatih untuk 

melihat dan menyelesaikan suatu permasalahan. 
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