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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dengan menggunakan analisis semiotika 

Charles Sanders Peirce terhadap representasi anti rasisme dalam iklan Portuguese 

Commission The Universal Declaration Of Human Rights, diperoleh simpulan 

sebagai berikut:  

1. Ditemukannya representasi anti rasisme yang ditampilkan dalam tanda–

tanda berupa ikon, indeks dan simbol dalam beberapa rangkaian adegan 

iklan Portuguese Commission The Universal Declaration Of Human 

Rights.  

 

2. Dalam tanda indeks beberapa adegan menunjukkan tindakan anti 

rasisme yang dilakukan oleh pramugari terhadap orang kulit hitam 

dengan memberikan tempat duduk kelas utama bagi pria kulit hitam. 
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3. Dalam tanda simbol, ditemukan tindakan anti rasisme yang ditujukan 

bagi orang kulit hitam yang mengalami diskriminasi oleh orang kulit 

putih. Tanda simbol ini diungkapkan oleh pramugari dimana sebagai 

pemeran pihak ketiga. 

 

4. Tanda visual dan nonvisual dalam iklan ini menampilkan adanya 

representasi anti rasisme terhadap orang kulit hitam yang selama ini 

mendapatkan perlakuan rasisme dan diskriminasi dari orang kulit putih. 

Sehingga dapat diketahui  makna anti rasisme dari tanda-tanda dalam  

iklan ini, yang dapat mengispirasi orang lain untuk bertindak anti 

rasisme seperti dalam iklan ini. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan simpulan yang sudah diperoleh, maka 

saran yang diajukan adalah: 

• Bagi akademisi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti 

fenomena ini lebih mendalam dengan menggunakan semiotika paradigma 

kritis, dimana dapat menggali lebih dalam mengenai anti rasisme dan 

tindakan-tindakan rasisme yang dilakukan dalam iklan ini. 

• Bagi praktisi, diharapkan masyarakat yang menonton dapat lebih berpikir 

kritis dan juga dapat menerima setiap pesan yang disampaiakan dalam sebuah 

iklan. Selain itu dapat lebih kritis dalam memaknai sebuah tanda-tanda yang 

ditampilkan dalma televisi sehingga tidak menimbulkan suatu perbuatan yang 

negatif di dalam masyarakat.  
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