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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

A. Judul Film 

“Emak Ingin Naik Haji” 

 

B. Sutradara 

Aditya Gumay 

 

C. Produser 

 Putut Widjananko. 

 Adenin Adlan. 

 

D. Penulis Skenario 

Yudela 

 

E. Pemain 

 Aty Kansers 

 Reza Rahardian 

 Niniek L. Karim 

 Didi Petet 

 Henindar Amroe 

 Aswin Fabanyo 

 Adenin Adlan 

 Ayu Pratiwi 

 Helsi Herlinda 

 Cut Memey 

 Genta Windi 

 Gagan Ramdhani 

 Alexia 

 



F. Editing 

 Cesa David Luckmansyah. 

 Dimas Adhi Putra. 

 

G. Sinematografi 

Gunung Nusa P. 

 

H. Tata Artistik 

Herlin Lanang 

 Tata Suara 

Irwan Ali Akbar 

 Tata Musik 

Adam S Permana 

 Tata Rias 

Hanz Perez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

ISI RESENSI 

 

A. Tema 
 
 Tentang Perjalanan Kehidupan Untuk Meraih Mimpi 

 

B. Amanat 

             Seseorang mempunyai sebuah impian dan keinginan itu semua wajar dan bahkan sangat 

dibutuhkan guna untuk menambah semangat dalam bekerja serta sebagai motivasi dalam menjalani 

kehidupan ini, tapi apabila ketika sudah berusaha untuk meraihnya dan memenuhinya namun tidak 

berhasil atau belum berhasil seseorang tidak boleh langsung menyerah dan berputus asa melainkan 

harus sabar dan ikhlas karena sesungguhnya Tuhan telah mencoba kita apakah kita pantas 

mendapatkan impian itu. Dan ketika kita sudah pantas mendapatkannya maka impian itu akan datang 

dengan tiba – tiba. 

C. Alur 

Alur yang digunakan adalah Maju. Menceritakan tentang tindakan seseorang untuk meraih 

impiannya. 

1. Emak menginginkan agar dapat naik haji, dan Emak sudah memiliki tabungan. 

2. Tabungan Emak sangat sedikit dan kurang untuk berangkat Haji. 

3. Zainal anak Emak berusaha membantu Emak untuk mengumpulkan uang tabungan naik haji. 

4. Musibah datang pada Zainal, anaknya sakit dan membutuhkan uang untuk operasi. 

5. Pikiran Zainal mulai goyah, ia mulai berfikir untuk mencuri uang dari rumah Pak Haji Saun. 

6. Zainal mulai berfikir tentang Tuhan dan ia tidak jadi melaksanakan pencurian itu. 

7. Kebahagiaan datang kupon naik haji gratis milik Zainal dapat, ia berusaha memberitahu kabar 

bahagia itu pada Emaknya. 

8. Namun, takdir berkata lain Zainal mengalami kecelakaan, kaki dan tangannnya patah. 

9. Zainal mulai berputus asa karena tidak dapat membantu Emaknya untuk dapat naik Haji. 

10. Emak mulai menasehati Zainal supaya tetap bersabar dan selalu kuat untuk menghadapi 

kehidupan ini. 



11. Emak mendapat kejutan dari keluarga Pak Haji Suun, yaitu Mbak Ifa anak Haji Suun yang 

bernadzar ketika anaknya selamat ketika lahir ia akan menaik hajikan Emak. 

12. Emak akan berangkat haji satu tahun lagi dengan Zainal anaknya.  

 

D. Perwatakan 

 Zainal : Tangguh, berpendirian keras namun mudah goyah fikirannya. 

 Emak : Penyabar, Penyayang dan baik hati. 

 Siti (Pembantu) : Genit dan suka mencari perhatian Zainal. 

 Pak Mamat (Teman Siti) : Suka dengan Siti. 

 Aisyah (Tetangga Zainal) : Penyayang, baik hati dan perhatian pada adiknya. 

 Mantan Istri Zainal : Pembohong dan egois. 

 Bang Amir (Suami baru mantan istri Zein) : Pembohong, penakut dan licik. 

 Pak Haji Saun : Dermawan, baik tetapi pikirannya suka bimbang. 

 Istri Pak Haji Saun : Dermawan, baik, dan cerewet. 

 Nita (Anak perempuan Pak Haji Saun) : Suka memaksakan kehendak dan pemarah. 

 Deni (Anak laki-laki Pak Haji Saun) : Selalu ingin tahu dan baik. 

 Mbak Ifa : Baik hati dan penyayang. 

 Suami Mbak Ifa : Baik dan pengertian. 

 Pak Joko : Pembohong dan licik. 

 Istri Pak Joko : Licik dan suka memaksa. 

 Yanti (Sekretaris Pak Joko) : Suka mencari perhatian dan memanfaatkan orang lain 

untuk kesenangannya sendiri, 

 

E. Konflik  

Konflik dalam film Emak Ingin Naik Haji berada dalam diri masing-masing pemain 

terutama pada diri Zainal , dalam diri Zainal ia menginginkan untuk membantu Emaknya 

supaya dapat naik Haji, namun apa dikata keadaan tidak mendukung akhirnya timbul gejolak 

dalam diri Zainal untuk melakukan sesuatu hal yang belum pernah ia lakukan, yaitu mencuri. 

Tanpa sadar hati dan pikiran Zainal mulai bimbang kembali untuk tidak melakukan pencurian 

itu karena dalam hati kecilnya ia tahu bahwa semua itu salah. 

 

 



F. Dialog 

 Zainal : Sangat menghayati dan serius dalam perannya. 

 Emak : Sangat menghayati dan serius dalam perannya. 

 Siti (Pembantu) : Lumayan dalam menghayati perannya. 

 Pak Mamat (Teman Siti) : Kurang menghayati perannya. 

 Aisyah (Tetangga Zainal) : Lumayan dalam menghayati perannya. 

 Mantan Istri Zainal : Sangat menghayati dan serius dalam perannya 

 Bang Amir (Suami baru mantan istri Zain) : Kurang menghayati perannya. 

 Pak Haji Saun : Sangat menghayati perannya. 

 Istri Pak Haji Saun : Sangat menghayati perannya. 

 Nita (Anak perempuan Pak Haji Saun) : Lumayan dalam menghayati perannya 

 Deni (Anak laki-laki Pak Haji Saun) : Lumayan dalam menghayati perannya 

 Mbak Ifa : Menghayati perannya. 

 Suami Mbak Ifa : Menghayati perannya. 

 Pak Joko : Lumayan untuk menghayati perannya 

 Istri Pak Joko : Sangat menghayati perannya. 

 Yanti (Sekretaris Pak Joko) : Lumayan dalam menghayati perannya. 

 

G. Sinopsis Film  

Zainal adalah seorang laki-laki yang sudah punya anak namun ia dengan istrinya 

sudah bercerai, hal itu disebabkan karena Zainal miskin dan istrinya pergi meninggalkannya 

menikah dengan laki-laki lain yang seorang Pegawai Negeri tapi tetap sama juga dengan Zain 

alias sama miskinnya. Zain adalah seorang laki-laki tangguh yang sangat menyayangi 

Emaknya. Zain rela bekerja keras untuk membantu Emaknya supaya dapat naik haji dengan 

berjualan lukisan. Sebenarnya Emak sudah memiliki tabungan untuk berangkat haji tapi uang 

itu sangat kurang sekali. Musibah datang anak Zain harus segera dioperasi dan 

membutuhkan banyak uang, akhirnya uang Emak yang harus digunakan untuk 

pengobatannya, namun Zain tidak setuju ia berusaha untuk mendapatkan uang dengan jalan 

apapun termasuk mencuri uang Pak Haji Saun. Hati Zain goyah ketika ia mulai teringat lagi 

akan dosa dan Tuhan lalu ia tidak ingin melanjutkan aksi mencurinya itu. Zainal mecari jalan 

lain untuk dapat membantu Emaknya naik haji yaitu dengan mengikuti kupon berhadiah naik 

haji gratis dan keberuntungan berpihak pada Zain, salah satu kupon yang ia miliki cocok, Zain 

berusaha memberitahu Emaknya. 



Zain begitu senang tapi musibah datang lagi ia mendapat kecelakaan akibat di tabrak 

oleh mobil milik Pak Joko pengusaha kaya, Emak Zain kaget mendengar kecelakaan Zain dan 

langsung menemui Zain di Rumah Sakit. Keberuntungan kali ini tidak berpihak pada Zain, ia 

mengalami patah tulang pada kaki dan tangan. Emak berusaha untuk meyakinkan Zain 

bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan dan sebagai manusia hanya dapat berusaha yang 

mengatur tetap Tuhan. 

Tidak diduga Emak mendapat rezeki yaitu dapat naik haji tahun depan dengan Zain 

dan rezeki itu Emak dapatkan dari Mbak Ifa yang sudah bernadzar untuk menaik hajikan 

Emak apabila anaknya lahir dengan selamat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Di dalam film Emak Ingin Naik Haji, Emak adalah wanita usia lanjut yang sabar, tulus, dan 

penuh kebaikan hati, seperti umat Islam lainnya, sangat ingin menunaikan ibadah haji. Sayangnya, 

Emak tidak memiliki biaya untuk mewujudkan keinginannya. Emak sehari-hari berjualan kue dan juga 

dari Zein, anaknya yang duda, penjual lukisan keliling. Walaupun Emak tahu bahwa pergi haji adalah 

hal yang sulit diraih, Emak tidak putus asa, dia tetap mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk 

disetorkan ke tabungan haji di bank. Zein, yang melihat kegigihan Emak, berusaha dengan berbagai 

cara untuk dapat mewujudkan keinginan Emak. Tapi, keterbatasannya sebagai penjual lukisan keliling, 

serta masalah-masalah yang diwarisinya dari perkawinannya yang gagal, menyebabkan Zein hampir-

hampir putus asa dan nekat. Sementara, tetangga Emak yang kaya raya sudah beberapa kali 

menunaikan haji, apalagi pergi umroh. Di tempat lain ada orang berniat menunaikan haji hanya untuk 

kepentingan politik.Dalam cerita tersebut dapat diperoleh berbagai makna kehidupan tentang 

bagaimana bersikap sabar, ikhlas dan berteguh hati untuk dapat menghadapi semua masalah dan 

cobaan yang dihadapi serta berusaha untuk mampu mewujudkan keinginan yang ingin dicapai dengan 

cara yang benar dan tidak merugikan orang lain . 

B. Penilaian 

 Kelebihan 

- Akting atau penokohan dari setiap masing – masing aktor dan aktris dalam film 

Emak Ingin Naik Haji kurang lebihnya sangat menjiwai. 

- Adanya lagu balada yang mengiringi salah satu adegan sehingga dapat 

menambah betapa dalamnya maksud dari adegan tersebut yang ingin ditunjukkan 

oleh pemainnya. 

- Mengandung banyak makna tentang kehidupan seseorang yang selalu sabar, 

ikhlas dalam menghadapi sebuah kegagalan. 

 Kekurangan 

- Adanya adegan yang seharusnya belum selesai tetapi sudah diganti dengan 

adegan lainnya. 



- Lokasi tempat salah satu adegan terlalu kumuh atau kotor. 

- Banyak background tempat  ditampilkan dimana background tempat tersebut tidak 

sesuai dengan situasi adegan yang sedang berjalan. 


