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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 
 Dari penelitian yang dilakukan penulis menggunakan media film yaitu 

film Olympus Has Fallen dan menggunakan teori semiotika milik Charles Sanders 

Peirce menunjukkan tanda-tanda yang merepresentasikan heroisme Amerika 

Serikat pada film lewat hasil analisis tanda visual dan non-visual.  

 Hasil analisis tanda visual yang berupa gambar yang menunjukkan akting 

dan gerak tokoh yang merepresentasikan heroisme dan hasil analisis tanda non-

visual yang menunjukkan percakapan yang dilakukan oleh tokoh pada film yang 

merepresentasikan heroisme. Penulis mengaitkan dengan tiga karakter heroisme 

dan bentuk heroisme. Menurut Shiach (2003:91), heroisme mempunyai dua 

bentuk yaitu Romantic Heroes dan Anti-sensitive Heroes.  

 Berdasarkan segitiga Charles Sanders Peirce (triangle of meaning), 

ditemukan tanda-tanda yang memperlihatkan representasi heroisme Amerika 

Serikat, mulai dari ikon, indeks dan simbol. Tanda-tanda pada film ini yang 

memperlihatkan representasi heroisme adalah indeks dan simbol. Indeks yang 

memperlihatkan akting dan gerak dari tokoh pahlawan pada film dan simbol yang 

diperlihatkan melalui percakapan yang dilakukan para tokoh pada film Olympus 

Has Fallen.  

  

 

Representasi heroisme..., Alexander David, FIKOM UMN, 2014
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Indeks dan simbol yang merepresentasikan heroisme Amerika Serikat 

pada film ini, terutama dari tokoh protagonis pada film contohnya pada adegan 

tokoh protagonis berhasil menyelamatkan putra presiden dari incaran teroris 

Korea utara, membebaskan sandera menteri pertahanan dengan terlibat baku 

tembak dengan teroris dan membebaskan presiden Amerika yang ditawan oleh 

pimpinan teroris Korea utara serta mencegah bencana nuklir dari daratan 

Amerika. 
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5.2 Saran 

Penelitian yang berjudul “ Representasi Heroisme Amerika Serikat Dalam 

Film Olympus Has Fallen” ini bersifat sederhana dan masih dapat dikembangkan 

lebih lanjut lagi, baik dari latar belakang, teori, penelitian dan pembahasan.  

Kepada pihak perusahaan pembuatan film yang bergenre action, harus 

dipertimbangkan kembali mengenai proses pembuatan film. Terutama dari isi film 

secara keseluruhan, bila ingin merepresentasikan suatu makna dalam sebuah film, 

contohnya adalah heroisme, harus diperhatikan lagi agar isi cerita dari film yang 

ingin menampilkan aksi heroisme dari tokoh protagonis tidak berlebihan menjadi 

aksi yang cenderung kasar ataupun sadis.   

Representasi heroisme..., Alexander David, FIKOM UMN, 2014




