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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dianalisis pada penjelasan yang telah 

diuraikan, maka terdapat kesimpulan yang ditarik sebagai berikut. 

1. Penelitian yang peneliti lakukan pada film The Call ini menggunakan 

semiotika Charles Sanders Peirce. Analisis yang dilakukan dengan 

Semiotika  Charles Sanders Peisrce. Film The Call bergenre Thriller 

dimana hampir setiap adegan yang mengandung kekerasan simbolik 

terhadap perempuan. Namun, dalam film ini memperlihatkan bagaimana 

seorang perempuan yang berjuang dan bertahan hidup karena perlakuan 

seorang laki-laki yang melakukan tindakan kekerasan simbolik, tidak 

hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikologis. 

2. Dalam penelitian ini didapati tanda–tanda kekerasan simbolik terhadap 

perempuan, yang  menunjukkan adanya Representasi Kekerasan Simbolik 

Terhadap Perempuan. Seperti penganiayaan yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki kepada perempuan baik kekerasan  fisik maupun  kekerasan 

psikologis, dan ditemukan adanya kekerasan simbolik terhadap perempuan 

yang di dalamnya terdapat adanya Ikon, Indeks, dan Simbol. 
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3. Dalam penelitian terdapat tanda–tanda kekerasan simbolik yang 

diperlihatkan adanya penganiayaan dan penyiksaann yang dilakukan 

seseorang kepada seorang perempuan. 

 

5.2 Saran 

 Peneliti tetap berusaha memberikan yang terbaik dengan segala 

kemampuan dan keterbatasan waktu yang ada. Penelitian ini memberikan sebuah 

gambaran tetang kekerasan terhadap perempuan dan diharapkan dapat 

memberikan informasi dan kesadaran dengan penindasan seorang laki-laki yang 

menganiaya perempuan. Peneliti mengaharapkan dapat memberikan suatu 

informasi dan tambahan ilmu dalam penelitian ini. Namun berdasarkan penelitian 

yang dilakukan peneliti ini terdapat beberapa saran yang diajukan rumah produksi 

perfilman: 

1. Peneliti berharap bagi para akademisi, penelitian selanjutnya dengan topik 

ini dapat meneliti dengan model semiotika lain dan memberikan penyajian 

penelitian yang lebih mendalam lagi. 

2. Diharapkan produksi perfilman dapat lebih memberikan pendidikan dalam 

film–film yang layak ditonton dan menyajikan suatu film yang berkualitas 

dan memperhatikan kembali setiap scene atau adegan yang dibuat dam 

ditampilkan di film. 

 

presentasi kekerasan..., Vira Maret, FIKOM UMN, 2015




