BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Struktur aktansial dalam serial drama 5-Ji Kara 9-Ji Made berjumlah 11
struktur dengan rincian sebagai berikut: seluruh Pengirim termasuk
sebagai non-manusia, seluruh Subjek termasuk sebagai manusia, Objek
yang termasuk sebagai non-manusia berjumlah 8 aktan dan 3 lainnya
merupakan manusia, seluruh Penerima termasuk sebagai manusia,
Penolong yang termasuk sebagai manusia berjumlah 10 aktan dan 1
lainnya merupakan non-manusia, Penentang yang termasuk sebagai
manusia berjumlah 6 aktan dan 5 lainnya merupakan non-manusia.
b. Struktur fungsional dalam serial drama 5-Ji Kara 9-Ji Made berjumlah 11
struktur dengan deskripsi singkat sebagai berikut: setiap struktur fungsional
selalu mendeskripsikan cerita yang bergerak dari situasi awal ke situasi
akhir, sebelum sampai ke situasi akhir cerita akan melewati tahap
transformasi atau tahap pergantian dimana Penghalang dan Penolong
muncul dalam tahap ini sehingga akan mempengaruhi perubahan yang
terjadi di situasi akhir hingga terbentuklah situasi awal dan situasi akhir
yang berbeda-beda dengan rata-rata tujuan atau dasar dari keinginan
mereka yang sama dan cukup konsisten.
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5.2 Saran
Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam skripsi ini, Penulis ingin
memberikan sedikit saran kepada beberapa pihak, di antaranya:
a. Penggunaan teori strukturalisme yang masih sedikit bila dibandingkan
dengan teori psikologi atau teori yang lainnya bisa dijadikan sebagai
pertimbangan untuk lebih dalam mengkaji teori ini guna menambah variasi
penelitian selanjutnya.
b. Kajian strukturalisme cakupannya sangat luas, tidak terbatas hanya pada
drama saja sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan objek
penelitian yang lain seperti novel, dongeng, anime, komik dan sebagainya.
c. Dalam penelitian ini, Penulis hanya melakukan analisis struktur aktansial

dan struktur fungsional yang digagas oleh Greimas. Maka untuk penelitian
selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian mengenai tiga poros
semantik yang masih berhubungan dengan teori ini bila struktur aktansial
dan struktur fungsional saja belum cukup akomodatif dalam membedah
data yang dibutuhkan.

