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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

  Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah rasisme dalam film 

Get Out digambarkan sebagai prasangka kulit hitam terhadap kulit putih, penuduhan 

secara sepihak terhadap kulit hitam, dan stereotipe kulit hitam. Penelitian ini merujuk 

pada bentuk rasisme yang masih ada meskipun sudah tidak seperti dahulu saat jaman 

perbudakan orang kulit hitam dengan kulit putih. Namun prasangka negatif masih 

melekat pada tubuh orang-orang kulit hitam dan orang-orang kulit putih juga masih 

memiliki prasangka yang merujuk pada tindakan rasial. 

  Melalui film ini seakan ingin mengangkat derajat orang kulit hitam yang 

memiliki tingkat keberanian terhadap rasisme yang dilakukan oleh kaum kulit putih. 

Namun, di balik itu justru ada beberapa makna yang tersembunyi dan negatif yang 

terdapat dalam film ini. Dari film ini seakan diakui bahwa orang berkulit putih justru 

menindas mengenai orang kulit hitam sehingga orang kulit hitam menjadi objek yang 

diincar untuk dijadikan sebagai kebutuhan orang kulit putih. Film ini menyampaikan 

pesan bila terdapat orang kulit putih maka kehidupan orang kulit hitam tidak akan 

pernah mengalami perubahan dan akan tetap berada di bawah naungan orang kulit 

putih. 
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V.2 Saran 

  Peneliti menyarankan untuk penelitian yang akan datang dengan kajian 

semiotika terutama penggambaran rasisme dalam film dapat dikaji lebih luas dan 

lebih mendalam mengenai isu rasisme yang masih kerap terjadi sampai saat ini. 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode lain yang berbeda dengan 

metode Charles Sanders Peirce, seperti Roland Barthes atau John Fiske. 

  Penelitian tentang penggambaran rasisme dalam film ini masih perlu 

disempurnakan dalam keseluruhan aspek rasisme antara ras kulit hitam dan kulit 

putih, dapat dilanjutkan kembali penelitian mengenai penggambaran rasisme dalam 

film yang baru. 
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