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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dalam film The Raid 2 berandal terdapat bentuk-bentuk  kekerasan fisik dan 

kekerasan psikologis, yaitu kekerasan fisik berupa : Menampar, Meninju, 

Memukul, Mencekik, Melempar, Menyikut, Menjambak, Membanting, 

Menginjak, Menunjang, Menendang, Membunuh, dan Melukai. Sedangkan 

bentuk-bentuk kekerasan psikologis yaitu berupa : Mengancam, Membentak, 

Mengatur, Menyuruh dan Menghina 

2. Besar Frekuensi kekerasan fisik yang terdapat dalam film The Raid 2 berandal 

berjumlah 748 kali atau 89,2% yaitu berupa : Menampar 15 kali, Meninju 78 

kali, Memukul 142 kali, Mencekik 6 kali, Melempar 14 kali, Menyikut 45 kali, 

menjambak 2 kali, Membanting 76 kali, Menginjak 12 kali, Menunjang 74 

kali, Menendang 94 kali, Membunuh 58 kali  dan Melukai 132 kali. Sedangkan 

Frekuensi kekerasan psikologis dalam film ini berjumlah 90 kali atau 10,8 % 

yaitu berupa : Mengancam 9 kali , Membentak 38 kali, Mengatur 21 kali,  

Menyuruh 16 kali, dan Menghina 6 kali 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Sutradara Film  

Sebagai film laga terbaik sepanjang masa dan banyak ditonton oleh publik, 

hendaknya para sineas film (sutradara film the raid 2 berandal) memperhatikan 

muatan / isi yang terkandung dalam film yang diproduksi, Hal ini mengingat 

tayangan film the raid 2 berandal menyajikan tayangan visual kekerasan secara 

vulgar dan memiliki frekuensi kekerasan yang sangat besar dan berdampak 

buruk kepada publik sebagai penonton 

2. Publik  

Kepada publik sebagai penonton, hendaknya harus selektif dalam memilah 

tontonan dan menyerap pesan-pesan yang terkandung dalam suatu film, hal ini 

mengingat film the raid 2 berandal menyajikan tayangan kekerasan secara vulgar 

yang berdampak negatif bagi penontonnya 

3. Komisi Penyiaran Indonesia 

Kepada pihak yang berperan sebagai regulator penayangan film, hendaknya 

memperhatikan konsep adegan film yang sesuai dengan kebutuhan public, 

namun tetap memenuhi aspek edukasi, informasi, dan hiburan. 


