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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Setelah dilakukan penelitian, analisis, dan kajian pustaka pada film 

“Spotlight”, maka dapat disimpulkan film ini merepresentasikan pengkultusan 

terhadap pemuka agama dalam bentuk, sebagai berikut: 

1) Penggambaran tindakan atau perilaku pengkultusan kepribadian 

berasal dari kalangan yang mempunyai jabatan, kekuasaan dan pengaruh 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya. Salah satu 

contohnya adalah seorang pengacara dan pemuka agama. 

2) Penggambaran tindakan atau perilaku pengkultusan kepribadian 

dapat terjadi lewat legitimasi kewenangan legal (otoritas legal-rasional), 

yaitu kewenangan yang dibangun atas aturan yang telah disusun dan 

disepakati bersama dan harus dihormati sebagaimana mestinya. 

3) Penggambaran tindakan atau perilaku kultus kepribadian 

merupakan mereka yang mempunyai jabatan, kekuasaan dan pengaruh 

dengan memberikan sesuatu yang bersifat karismatik sehingga 

menjadikan dirinya memiliki daya tarik tersendiri untuk menyedot 

perhatian bagi pengikutnya. Hal ini tercermin pada pastor Geoghan yang 
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dikultuskan kepribadiannya karena dipandang oleh orangtua Patrick 

sebagai sosok wakil Tuhan yang sedang memberikan pertolongan. 

4) Penggambaran tindakan atau perilaku pengkultusan kepribadian 

terjadi karena dikontrol keyakinannya oleh suatu pengaruh dengan 

memanfaatkan etika yang dianutnya. 

5) Penggambaran tindakan atau perilaku pengkultusan kepribadian 

yang terjadi lewat legitimasi kewenangan legal dapat di kategorikan ke 

dalam otoritas rasional (otoritas legal-rasional), dimana kewenangan 

yang dibangun melalui langkah-langkah yang prosedural, hal ini 

didasarkan karena adanya prinsi-prinsip rasionalitas. 

6) Penggambaran tindakan atau perilaku pengkultusan minat (interst 

cult) dapat terjadi pada organisasi yang memiliki kekuasaan dan 

pengaruh dengan memanfaatkan kesamaan pandangan atau komitmen 

pengikutnya untuk membangun kesamaan tersebut melalui sebuah 

komunitas atau organisasi. 

 

5.2 Saran 

 5.2.1 Saran Akademis 

 Diharapkan jika didapati penelitian sejenis dengan topik dan 

tema yang sama dengan berfokus pada pencarian sebuah mitos, 

Sebaiknya penelitian tersebut menggunakan paradigma kritis sehingga 
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dapat menjelaskan mitosnya dengan menggunakan konsep mitologi 

Roland Barthes. 

 

 5.2.2 Saran Praktis 

 Peneliti berharap bagi pembuat film khususnya pembuat film 

tanah air agar tergerak untuk membuat film dengan tema pengkultusan 

yang terjadi di masyarakat Indonesia guna dijadikan wawasan tambahan 

mengenai pengkultusan. Hal ini dikarnakan perfilman Indonesia sangat 

jarang mengangkat tema pengkultusan entah pengkultusan pada suatu 

tokoh, paham, atau sebagainya. Namun tema  pengkultusan banyak 

ditemui pada film-film luar negeri yang banyak mengangkat 

pengkultusan pada suatu tokoh, Mengingat film merupakan media massa 

yang bersifat audio-visual dengan jangkauan yang luas sehingga lebih 

mudah diterima oleh masyarakat. 

 Selain itu peneliti juga berharap dengan membaca penelitian ini, 

masyarakat tahu bahwa suatu tayangan film merupakan hasil konstruksi 

yang memuat nilai-nilai untuk ditanamkan kepada masyarakat luas. 
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