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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan 

 Setelah membaca dongeng Kaguya Hime, menonton film The Tale of The 

Princess Kaguya dan menganalisis data dari kedua objek tersebut, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa setelah dilakukan proses transformasi dongeng ke dalam bentuk 

film menyebabkan terjadinya beberapa perubahan seperti pengurangan, penambahan, 

dan perubahan bervariasi. Pengurangan hanya terjadi pada beberapa alur atau 

peristiwa, karena tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng sedikit sehingga tidak 

memungkinkan pembuat film untuk mengurangi tokohnya.  

 Penambahan yang terjadi pada film adalah penambahan beberapa tokoh dan 

peristiwa/adegan. Tokoh yang ditambahkan dalam film adalah Sutemaru, Nona 

Sagami dan Tuan Akita. Penambahan ini terjadi karena di dalam dongeng tokohnya 

sedikit sehingga pembuat film perlu untuk menambahkan beberapa tokoh agar 

melengkapi cerita yang telah dibuat.  

 Peristiwa yang mengalami perubahan dalam ekranisasi dongeng Kaguya Hime 

ke film The Tale of The Princess Kaguya terjadi pada beberapa tokoh. Dalam 

dongengnya tokoh lima pemuda yang ingin menikahi putri Kaguya hanya pemuda 

biasa sedangkan yang ada dalam filmnya dibuat menjadi lima pria bangsawan. 

Perubahan juga terjadi pada akhir cerita. Akhir cerita di dalam dongeng Kaisar 

menyuruh pengawalnya untuk membuang obat keabadian yang diberikan oleh putri 

Kaguya sebelum putri Kaguya kembali dengan orang-orang bulan itu. Berbeda 
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dengan dongeng, di dalam film akhir ceritanya memperlihatkan perjalanan putri 

Kaguya dan orang-orang bulan dari rumah sampai akhirnya menghilang di bulan. 

Pembuat film melakukan perubahan-perubahan bervariasi agar cerita yang 

ditampilkan dalam film sedikit berbeda dan lebih menarik. 

4.2 Saran 

 Penelitian ini hanya membahas bentuk ekranisasi dari dongeng Kaguya Hime. 

Perubahan yang terjadi setelah dongeng ditransformasikan ke dalam bentuk film yaitu 

adanya pengurangan, penambahan dan perubahan bervariasi yang dilakukan oleh 

sutradara dan penulis skenario. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak yang harus digali lagi dari proses ekranisasi 

tersebut. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan akan disempurnakan 

oleh peneliti-peneliti berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




