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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Objek dalam penelitian ini adalah tujuh belas (17) scene film Sebelum 

Pagi Terulang Kembali karya Lasja F. Susatyo yang diproduksi oleh Cangkir 

Kopi Production tahun 2014. Tujuh belas scene itu dikaji menggunakan semiotik 

Charles S. Pierce dengan menganalisis tipologi tanda (ikon, indeks dan simbol). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa film 

Sebelum Pagi Terulang Kembali ini mengandung pesan moral dalam berbagai sisi 

kehidupan melalui tanda-tanda yang muncul baik visual maupun verbal di dalam 

masing-masing ceritanya. 

Tokoh yang sering muncul dalam film ini adalah Yan. Kehadiran Yan 

pada scene yang diambil menjadi tanda bahwa ia adalah tokoh yang menjadi 

pemeran utama. Peran Yan yang menjadi salah satu tokoh utama ini memang 

banyak muncul dalam scene dan menjadi simbol sebagai Bapak yang bertanggung 

jawab, sabar, jujur dan bermoral terhadap keluarganya. Tokoh yang juga sering 

muncul yaitu Satria yang merupakan anak kandung dari Yan. Kehadiran Satria di 

beberapa scene menjadi tanda bahwa ia adalah salah satu tokoh utama pada film 

ini. Peran Satria yang menjadi salah satu tokoh utama (antagonis) yang banyak 

muncul pada scene dan menjadi simbol sebagai anak yang tidak patut dicontoh, 

anak yang sangat ambisius sehingga menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan sesuatu, tidak memperdulikan keluarga, tidak jujur, melibatkan 

keluarga dalam urusan pekerjaan bisnisnya, melakukan tindak suap (KKN), tidak 

ikhlas dalam menolong dan anak yang tidak bermoral.  

Penokohan yang ada dalam cerita ini mewakili lapisan masyarakat 

(keluarga) khususnya masyarakat yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) yang bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai penyelenggara negara 

yang jujur dan pegawai swasta yang tidak henti-hentinya mengusahakan kerja 

sama dengan pihak pemerintahan dengan segala cara. Setting cerita dalam film ini 

menggambarkan proses terjadinya KKN yang marak terjadi di Indonesia. 
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Sedangkan tanda-tanda verbal yang muncul dalam setiap scene film 

Sebelum Pagi Terulang Kembali dikategorikan sebagai tanda simbol seperti cicak, 

lintah darat, ngedropin uang dan sirkus politik. Dan tanda ini muncul di 

pembicaraan para tokoh, bahkan ada yang mucul berulang kali. Disanalah pesan 

moral terkait keluarga dan pekerjaan khususnya kejadian KKN  tertuang. Dengan 

demikian dapat disimpulkan tokoh dan pembicaraan yang ada disetiap scene ini 

merupakan representasi dari pesan moral.  

B. Saran 

Saran yang peneliti kemukakan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk para movie maker hendaklah mempertajam kreativitasnya dalam 

membuat film yang mengandung nilai-nilai moral dan dikemas dengan 

bentuk yang menarik perhatian penikmatnya, apaliagi ditujakan untuk 

semua kalangan umur dari kecil hingga besar, anak-anak yang menonton 

jika salah mengartikan malah mereka terjebak pada hal negatif yang 

ditayangkan seperti dengan tanda jilbab yang menandakan seseorang yang 

beragama Islam. Sehingga dapat menjadi pesan dakwah yang dapat 

diberika kepada penonton. 

2. Untuk para penonton, jangan melihat suatu film sebagai hiburan saja, 

jadikanlah film itu sebagai bahan evaluasi untuk pribadi, sehingga dapat 

mengambil hal positif dan menjauhi hal negatifnya. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh 

dan mendalam lagi melalui sudut pandang yang berbeda. 


