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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian tentang film animasi zootopia yang menggunakan analisis semiotik 

Roland Barthes dengan fokus penelitian semiotika unsur bullying pada film 

animasi zootopia, yang melalui tahap denotasi dan konotasi, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa semiotika unsur bullying fisik dan 

bullying verbal pada film animasi zootopia, yaitu: 

1. Bullying fisik, adalah jenis bullying yang menyasar langsung pada 

anggota tubuh atau fisik. Bullying fisik dalam film ini direpresentasikan 

dengan memukul, mendorong, dan melempar dengan barang. 

a. Memalak 

Berikan tiketmu atau akan kutendang kau. 

b. Memukul 

Scene 4 tabel 5.3. 

c. Mendorong 

Scene 4 tabel 5.4, Scene 31 tabel 5.7. 

d. Melempar dengan barang 

Scene 44 tabel 5.9. 

2. Bullying verbal, yang direpresentasikan dengan lelucon-lelucon yang 

mengarah pada menghina, membentak, mencela, menjuliki, dan 

meneriaki. 

a. Meledek 

Polisi kelinci, hei kau harus menungu seperti yang lain tukang 

parkir, ya kau pahlawannya, rubah bodoh. 

b. Menghina 

Jika kau pikir kami percaya dengan rubah tanpa moncon, kau 

bahkan lebih bodoh dari kelihatannya, tikus kotor. 

 Dampak yang ditimbulkan terhadap penonton, terutama anak-anak adalah 

dimana mereka meniru setiap adegan di dalam film yang memiliki unsur bullying, 
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bahkan  tidak anak-anak saja, bahkan remaja dan orang dewasa pun menirukan 

adegan bullying yang ada pada film ke kehidupan mereka. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti menyarankan agar penelitian 

film mengenai realitas yang terjadi dalam kehidupan, dalam hal ini mengenai 

bullying perlu ditingkatkan. Tanda-tanda yang diartikan dalam film dapat 

dijadikan referensi dalam mencegah tindakan bullying di lingkungan 

masyarakat dan mengantisipasi hal-hal yang melatar belakangi terjadinya 

bullying, mengingat banyaknya kasus bullying yang terjadi dewasa ini.  

Kemudian untuk para orang tua mengawasi atau mendampingi anak-

anaknya ketika menonto film animasi, di karenakan tanpa disadari oleh orang 

tua di dalam film animasi tersebut terdapat unsur bullying yang dimana bisa 

ditiru oleh sang anak, dan sang anakpun menirukan apa yang ia tonton di 

kehidupan realitas, sehingga di dalam diri sang anak munculnya bibit-bibit 

menjadi seorang pelaku bullying. Dan setiap orang tua mengajarkan kepada 

anaknya bahwa melakukan tindakan bullying bukanlah hal yang baik dan bisa 

dikenakan sangsi pidana. 

Perlu dilakukan tindakan dari pihak-pihak yang berwenang untuk 

memutuskan mata rantai dalam tindakan bullying, dan mengindari hal-hal 

yang melatar belakangi terjadinya bullying. Orang tua atau orang dewasa 

harus mengetahui mana saja unsur buliyng yang ada pada film dan kehidupan, 

dan memberikan arahakn kepada sang anak untuk tidak melakukan tindakan 

bullying. 

 

 


