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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Untuk menggambarkan asimilasi kebudayaan Tionghoa di Indonesia dalam film 

pendek Suan Ming, penulis memadukan elemen set dan properti yang memiliki 

ciri khas kebudayaan Tionghoa dengan elemen yang bersifat kebarat-baratan. 

Kebudayaan Tionghoa di Indonesia tidak bisa lepas dari penyesuaian-

penyesuaian yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Interaksi yang terus 

menerus dengan warga sekitar, pelarangan budaya, dan masuknya budaya luar 

seperti budaya barat yang semakin kuat juga mempengaruhi kebudayaan 

Tionghoa di Indonesia. Hal ini yang membuat penulis menggabungkan kedua 

elemen budaya tersebut agar sesuai dengan yang umum digunakan oleh 

masyarakat keturunan Tionghoa masa sekarang. 

Beberapa set dan props yang digunakan dalam film pendek Suan Ming tidak 

lagi asli seperti yang digunakan pada adat tradisional. Hal ini sebagai 

konsekuensi atas terjadinya asimilasi budaya Tionghoa di Indonesia.  

5.2. Saran 

Setelah melalui proses yang panjang selama pembuatan film Suan Ming dapat 

disimpulkan pentingnya bagi sutradara untuk mengerti seluk beluk latar 

belakang terutama pada film berlatar kebudayaan. Ini penting agar dapat 

menciptakan mise-en-scène yang mampu menunjang jalannya penceritaan film 

melalui set dan props yang dipilih. Saran dari penulis untuk teman-teman yang 
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akan membuat film dengan tema kebudayaan, yakni perlunya riset yang sangat 

mendalam terhadap budaya tersebut. Hal ini sangat penting karena mengangkat 

kebudayaan suatu kelompok tertentu ke dalam film tentunya sangat sensitif. 

Besar kemungkinan kelompok tersebut akan menonton film yang dibuat. Untuk 

itu film yang dibuat harus tepat dan tidak mengada-ada. 
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