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ABSTRAK 

 

Salaeh, Kaswanee 2020. “Analisis Pesan-Pesan Moral dalam Film Bad Genius 

Karya Nattawut Poonpiriya”. Skripsi. Program studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia, Program Sarjana (S1). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan . 

Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (I) Supriatini, S.Pd, M.Pd. 

(II) Dr. Refson, M.Pd. 

Kata kunci: Analisis, Pesan-Pesan Moral, Film. 

Film Bad Genius merupakan salah satu film Thailand yang tertuang pesan-pesan 

moral di dalamnya. Selain itu film Bad Genius juga menarik karena menyuguhkan 

tema yang sederhana tetapi sangat penting untuk diterapkan yakini mengangkat 

tema kejujuran. Sifat jujur merupakan realita kehidupan sehari-hari yang patut 

kita teladani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan-pesan moral 

tentang nilai-nilai kejujuran yang diinterpretasikan dalam film Bad Genius. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis karya. Sumber data 

penelitian ini adalah Bad Genius berdurasi 2 jam 9 menit dalam bentuk jaringan 

sosial. Analisis data dan  pembahasan yang telah peneliti lakukan diperoleh 

simpulan bahwa pesan-pesan moral yang ditemukan di dalam film Bad Genius 

ada 14 yaitu : (1) kerja keras; (2) jujur; (3) visioner; (4) bertanggung jawab; (5) 

teliti; (6) tegas; (7) takut; (8) disiplin; (9) kebanggaan; (10) berdoa; (11) 

kooperatif /kerja sama; (12) sopan santun; (13) kekeluargaan; dan (14) 

persahabatan. Sebagai penutup penulis menyarankan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pesan-pesan moral serta 

mampu menjalankan hidup dengan moral dan etika yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Karya sastra adalah salah satu wadah pengarang untuk menuangkan pikiran 

melalui tulisan. Keadaan masyarakat beserta liku-liku kehidupannya tidak terlepas 

dari pengamatan para sastrawan sebagai pengamat sosial. Kecermatan para 

sastrawan dalam pengamatan berbagai masalah kehidupan di dalam masyarakat 

itu dituangkan dalam bentuk karya sastra.  

Sastra merupakan kesenian yang selalu berada dalam peradaban manusia 

sejak ribuan tahun yang lalu. Kehadiran sastra di tengah peradaban manusia tidak 

dapat ditolak, bahkan kehadiran tersebut diterima sebagai salah satu realitas sosial 

budaya. Hingga saat ini, sastra tidak saja dinilai sebgai suatu karya kreatif yang 

dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual di samping emosi. (Semi, 2012:1) 

Salah satu karya sastra adalah film, film merupakan rangkaian gambar yang 

bergerak membentuk suatu cerita atau juga bisa disebut movie atau video, film 

secara kolektif sering disebut sinema. Gambar hidup adalah bentuk seni, bentuk 

popular dari hiburan dan juga bisnis yang diperankan oleh tokoh-tokoh sesuai 

karakter yang direkam oleh kamera. (Javandalasta dalam Permatasari)  

Salah satu film yang mengandung banyak pesan moralnya adalah film Bad 

Genius karya sutradara Nattawut Poonpiriya. Film ini banyak mengandung unsur 

moral yang dapat dijadikan pengajaran bagi kita masyarakat. Film ini dirilis pada 

3 Mei 2017 di bioskop. 
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Film Bad Genius yang merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang artinya 

jenius yang buruk, adalah sebuah film Thailand yang diproduksi oleh Jor Kwang 

Film dan disutradarai oleh Nattawut Poonpiriya, film ini menceritakan 

sekelompok siswa yang ingin mencari kesuksesan dari ujian Internasional atau 

ujian masuk perguruan tinggi Internasional (STIC), untuk mengambil sarjana di 

negara Amerika,  siswa-siswa tersebut melakukan kecurangan yaitu dua tokoh 

yang berusaha mengikuti tes STIC di Sydney mengirim jawaban kepada teman-

teman yang di Thailand hingga pada akhirnya mereka tertangkap oleh kedutaaan.  

Film Bad Genius ini merupakan film yang menceritakan tentang seorang 

siswa perempuan yang bernama Lynn, merupakan siswa yang pintar, memiliki 

sifat yang baik, kerja keras, dan teliti. Dirinya adalah sebagai seorang siswa kelas 

sepuluh, mempunyai kawan dekat yaitu Kres, Kres adalah siswa yang cantik dan  

beraktif dalam organisasi, sehingga pada suatu hari Kres meminta ajari kepada 

Lynn supaya ia bisa mengerjakan soal ujian, Kres berjanji dengan Lynn bahwa ia 

akan memberi uang yang banyak kepadanya. Dengan keseringan itu, membuat 

Lynn berpikir ide untuk lebih banyak mendapat uang dari hasil kepintarannya, ia 

menggunakan cara yang sembunyi yaitu membuka Les Piano, mengajar siswa 

yang mengikut Les dengan cara melihat tangannya, sebagai kode untuk 

menentukan jawaban soal ketika ujian.  

Alasan peneliti mengambil judul film Bad Genius yang disutradarai oleh 

Nattapong Poonsiriya ini, karena banyak mengandung pesan-pesan moral. Dan 

juga merupakan film yang paling memberi manfaat terhadap penoton dibanding 

film-film lain yang pernah disutradarai Nattawut Ponnpiriya. Ceritanya sangat 

memberi pesan khususnya bagi para pelajar dan guru. Film ini juga adalah salah 
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satu film yang dianggap bagus di negera Thailand, karena sangat disenangi oleh 

masyarakat, setelah menonton film ini penonton juga bisa mengambil beberapa 

pesan yang bisa dijadikan pengajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

Film ini dipilih oleh peneliti untuk menganalisis pesan-pesan moral yang 

terdapat dalamnya. Film Bad Genius ini juga merupakan suatu film yang 

menampilkan tentang seorang siswa yang melakukan kecurangan dalam belajar 

dan salah pada peraturan-peraturan negara, bahkan peraturan di luar nagara, 

karena  cerita ini berlatarkan salah satu sekolah di negara Thailand dan suatu 

lembaga di Negara Australia.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti film Bad Genius 

yang disutradarai oleh Nattawut Poonsiriya, karena mahasiswa sendiri adalah 

mahasiswa asing yang berasal dari negara Thailand. Film tersebut banyak 

mengandung pesan-pesan moral, ceritanya yang sangat memberi manfaat kepada 

penonton, dan bisa memberi pengajaran baik di Thailand maupun di Indonesia.   

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengumpullan data (Sugiyono, 2015:35). Berdasarkan 

pengertian tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah pesan moral apakah yang 

terdapat dalam film Bad Genius yang disutradarai oleh Nattawut Poonsiriya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 

sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai (Arikunto, 2013:97). 

Berdasarkan pengertian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
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pesan moral yang terdapat dalam film Bad Genius yang disutradarai oleh. 

Nattawut Poonsiriya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan, siswa, guru, dan sekolah. 

Kegunaan tersebut adalah sebagai berikut. 

 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif khususnya 

mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia dalam hal menganalisis sebuah 

film. Serta guna penambahkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dalam 

memaknai pesan-pesan yang disampaikan sebuah film. 

 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam 

mengeksplorasi keilmuan berkaitan tentang moral dan dapat menjadi kontribusi 

bagi pembaca, pelajar, dan orangtua dalam memaknai moral bagi remaja bagi 

suatu produksi film yang ditayangkan. 
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