
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari seluruh hasil analisis yang ada, penelitian ini berupaya menjawab rumusan masalah 

mengenai bagaimana pesan moral simpati dalam film pendek “Turut Berdukacita” dalam analisis 

semiotika Roland Barthes. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa pesan moral simpati 

diperlihatkan melalui tindakan dan dialog yang terdapat di dalam film pendek ini. Pesan moral 

simpati hadir melalui tindakan menunduk di depan peti jenazah yang ditunjukkan oleh tokoh 

sebagai bentuk penghormatan terakhir. Pesan moral simpati juga hadir melalui dialog yang 

ditunjukkan dengan bergosip dan rasa ingin tahu yang ditunjukkan oleh para tokoh. Penggambaran 

simpati yang direpresentasikan oleh para tokoh mayoritas berupa dialog yang bersifat negatif, 

namun tetap memiliki rasa simpati. Sikap simpati bisa muncul pada diri seseorang ketika 

simpatisan memiliki pengalaman, tingkat kemalangan ataupun tingkat kedekatan yang sama, baik 

dalam kedekatan spasial (secara geografis) maupun kedekatan sosial (kesamaan ras, agama, suku, 

latar belakang, dll). 

Kegiatan melayat yang digambarkan dalam film pendek “Turut Berdukacita” juga 

menampilkan pergeseran makna bahwa kegiatan melayat juga bias menjadi ajang reuni bagi para 

pelayat. Kegiatan yang diangkat juga mencerminkan realitas dan fakta yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat sebab melayat juga menjadi tempat berkumpulnya kembali teman-teman 

atau kerabat mendiang semasa hidup. Melalui analisis yang dilakukan pada film pendek ini, 

peneliti menyimpulkan bahwa film pendek Turut Berdukacita berusaha memunculkan realitas 

sosial yang terjadi ketika sedang melayat ke rumah duka.  

6.2 Saran 

Saran-saran yang ingin peneliti kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Melalui analisis semiotika yang dilakukan penulis pada film pendek “Turut Berdukacita” 

karya Winner Wijaya ini, diharapkan pembaca dapat memiliki rasa simpati ketika sedang 

berada di rumah duka, karena rasa simpati disaat melayat sekarang ini mengalami 

kelunturan dalam kehidupan di masyarakat. 



 

2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk kedepannya, film pendek “Turut Berdukacita” ini juga 

dapat diteliti dengan sudut pandang yang berbeda supaya semakin banyak orang yang 

mengetahui bagaimana sikap simpati bisa digambarkan lewat berbagai produk komunikasi, 

salah satunya film. 
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