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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

1. Simpulan 

 Dengan menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce, melalui ground 

atau kode yang  melandasi terbentuknya suatu tanda dan acuannya yaitu  ikon, indeks, 

dan simbol . Peneliti mendapatkan  tiga puluh dua tanda yang terdapat pada empat 

cerpen di dalam antologi cerpen Undangan Menari, yaitu satu ikon, tujuh indeks, dan 

satu simbol, pada cerpen Dengung Di Telinga ; satu ikon, tujuh indeks, dan satu 

simbol, pada cerpen Mainan Masa Kecil ; tujuh indeks dan dua simbol pada cerpen 

Undangan Menari ; satu ikon, tiga indeks, dan satu simbol pada cerpen Perangkap 

Gelap.  

 Secara utuh, cerpen ini memiliki hubungan semiosis yang saling menjelaskan 

hubungannya antara tanda dengan acuannya dan hubungan antara makna dengan 

pesannya, sebagai upaya mengungkap kekerasan negara pada peristiwa kelam sejarah 

Indonesia tahun 1965 yang dipresentasikan dalam tokoh-tokoh perempuan sebagai 

objek. Bentuk-bentuk kekerasan dalam keempat cerpen yang diteliti,, pada umumnya 

disajikan secara langsung (dalam bentuk fisik) yang melibatkan aparatur negara 

sebagai pelakunya dan kekerasan secara sistemik, memalui mekanisme sistem 

pemerintahan otoriter pada awal berdirinya rezim Orde Baru. 
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 Kekerasan dalam antologi cerpen Undangan Menari merupakan keterkaitan 

konflik perebutan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Sistem pemerintahan 

totalitarian yang digunakan rezim Orde Baru dengan sengaja mengatur dan mengolah 

kekerasan sebagai metode untuk melanggengkan kekuasaannya. Tanda-tanda 

kekerasan pada rezim Orde Baru tersebut tidak hanya sekedar praktek kekerasan 

seperti penyiksaan yang dilakukan kepada anggota PKI sebagai lawan politiknya, 

namun juga kebijakan teror yang diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat itu 

sendiri untuk melakukan kekerasan terhadap masyrakat lainnya.  

 

2. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, 

disarankan perlu ada penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam antologi 

cerpen Undangan Menari. Upaya mengungkap tanda-tanda dengan menggunakan 

teori semiotika Charles Sanders Peirce ini, disadari ataun tidak masih banyak 

kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut menggunakan teori, metode, dan pendekatan lain, contohnya psikologi 

sastra, sosiologi sastra, dan kritik sastra feminis. 

 

 

 

 

 


