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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 5.1 Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dari kumpulan lirik lagu dan adegan 

video music C.O.D.O.T, penelitian ini dapat menjawab tujuan penelitian. 

Representasi citra politikus paslon no 02 (Prabowo-Sandi) diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Representasi citra politikus negatif paslon no 02 (Prabowo-

Sandi) yang digambarkan lewat lirik lagu. 

2. Representasi citra politikus negative paslon no 02 (Prabowo-

Sandi) yang digambarkan melalui adegan video musik. 

3.  Representasi citra politikus negative paslon no 02 (Prabowo-

Sandi) yang digambarkan melalui gaya berpakaian. 

4. Representasi citra politikus negative paslon no 02 (Prabowo-

Sandi) yang digambarkan melalui gestur tubuh. 

5. Representasi citra politikus negative paslon no 02 (Prabowo-

Sandi) yang digambarkan melalui ekspresi wajah. 

Hal-hal di atas ditemukan oleh peneliti setelah melakukan analisis 

akan makna denotasi, konotasi, dan mitos yang terdapat dalam kumpulan 

lirik lagu dan adegan video music C.O.D.O.T. Analisis tersebut 

menggunakan sistem tanda tatanan pertama, leksia, dan kajian kode milik 

Roland Barthes. 
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 5.2 Saran 

 5.2.1 Saran Akademis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu mengembangkan 

penelitian dengan paradigma konstruktivis dengan teknik analisis 

semiotika. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

menggunakan objek penelitian yang berbeda namun masih bersinggungan. 

Dengan topic political image ini diharapkan bukan hanya untuk 

memperlihatkan mengenai representasi citra politik saja namun, juga bisa 

menunjukan mitos yang terkandung di dalamnya.  

 5.2.1 Saran Praktis 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan khsususnya untuk mereka yang ingin memasuki dunia 

marketing politik. Semoga praktisi memahami citra politikus melalui media 

massa agar memahami makna dibalik pentingnya sebuah citra politikus. 

Sehingga khalayak  mampu melihat citra politikus yang sesungguhnya.  
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