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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai representasi feminisme dalam film Red 

Cobex, dapat ditarik kesimpulan bahwa film ini pada dasarnya merupakan realitas 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-sehari, dimana pada saat itu nama Red Cobex 

diilhami dari sebuah geng bernama Kapak Merah. Dalam film Red Cobex dimana 

perempuan menjadi pilihan sang sutradara untuk memerankan film tersebut. Tujuan 

sutradara memilih perempuan, karena sang sutradara ingin menunjukan kepada 

masyarakat bahwa perempuan dapat menjadi setara dengan kaum laki-laki. 

Dari analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode semiotik 

Roland Barthes, dengan melihat tanda-tanda representasi feminisme multikultural, 

dimana dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa ternyata masih ada orang 

yang membeda-bedakan seseorang dari penampilan fisik, seperti ras, etnik, dan 

budaya. Pada fenomena ini juga penulis menemukan bahwa perempuan dapat 

menjadi tolok ukur dalam hal pengambilan keputusan.  

Pandangan mengenai penempatan perempuan pada sektor domestik karena 

perempuan dianggap memiliki fisik yang lemah dan berperan sebagai objek. 

Sedangkan kaum laki-laki ditempatkan disektor publik dan berperan sebagai subjek, 

karena secara fisik kaum laki-laki dianggap kuat, gagah, dan berani. Pandangan 

budaya yang seperti ini yang menjadi jurang pemisah antara kaum laki-laki dan 

perempuan pada umumnya. Itu sebabnya sang sutradara ingin mendekonstruksi 

pemikiran mengenai perempuan, bahwa perempuan dalam fenomena ini 

mendominasi kaum laki-laki. 

 

 

 



 

57 

 

6.2 Saran 

Terkait dengan penelitian mengenai Representasi Feminisme Multikultural, 

penulis menyadari benar bahwa apa yang dituangkan dalam penelitian ini belum 

sepenuhnya menganggat tentang feminisme multikultural. Penulis berharap pada 

penelitian selanjutnya, mungkin akan ada penelitian yang serupa untuk membantu 

mengukuhkan bagaimana peran feminisme multikultural yang digambarkan dalam 

film Red Cobex. 

Dalam pengembangan kajian dalam bidang Ilmu Komunikasi, sebaiknya perlu 

dipertimbangkan untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa mengenai kajian-

kajian analisis teks seperti analisis semiotika, analisis framing, dan analisis wacana 

karena bidang kajian tersebut dapat membantu dalam memahami pesan-pesan dalam 

proses komunikasi, apalagi dengan perkembangan media teknologi informatika dan 

komunikasi yang semakin pesat. 

 


