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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab lima ini, penulis akan memamparkan kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap 

film Trois Coeurs pada bab sebelumnya, dan saran bagi penelitian selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan analisis mengenai data-data yang menampilkan 

gambaran struktur kepribadian dan gambaran bentuk mekanisme pertahanan diri 

dalam film Trois Coeurs pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan. 

Pertama, gambaran struktur kepribadian Marc yaitu adanya ke tidak 

seimbangan atau tidak berjalan sesuai dengan fungsinya antara Id Ego, dan 

Superego. Ketika Id yang ada di dalam diri Marc untuk bersama Sylvie, namun 

Ego yang bekerja mengikuti Id di mana dorongan Id yang lebih kuat atau dominan 

dari Superego, dan Superego tidak berjalan sesuai fungsinya. Maka terjadi ketidak 

seimbangan antara Id dan Superego yang membuat Ego mengikuti realita 

keinginan Id yang lebih dominan. Untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan Id 

atau kesenangan.  

Kedua, gambaran bentuk mekanisme pertahanan diri yang ditampilkan 

oleh Marc yaitu, (1) Displacement (pemindahan), pertahanan diri yang dilakukan 

oleh Marc dengan minum minuman yang mengandung alkohol, dengan tujuan 

untuk membuat dirinya tenang saat ia mengetahui Sophie dan Sylvie adalah 
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saudara kandung. (2) Pembentukan reaksi, pertahanan diri yang dilakukan Marc 

dengan membuat tindakan yang menimbulkan reaksi bahwa ia dan Sylvie belum 

pernah bertemu sebelumnya saat diperkenalkan oleh Sophie. (3) Represi, 

pertahanan diri yang dilakukan saat Marc mengetahui bahwa Sophie dan Sylvie 

saudara kandung yang membuatnya merasa tidak nyaman dan dapat mengancam 

kembali ke alam sadar Marc. (4) Rasionalisasi, pertahanan diri yang Marc lakukan 

untuk membuat alasan yang sebenarnya tidak rasional dan menyimpang dari fakta 

saat ia ditanya oleh Sylvie. (5) Undoing, pertahanan diri yang Marc lakukan saat 

akan menikah dengan Sophie, yang di mana ia telah mengetahui bahwa Sophie 

dan Sylvie adalah saudara kandung. Hal tersebut membuatnya menutupi sesuatu 

yang ia sudah ketahui untuk pelampiasan perasaan yang sudah terlanjur terjadi. 

Berbagai jenis mekanisme pertahanan ini dilakukan oleh Ego untuk 

menghilangkan kecemasan dalam diri individu. Dalam penelitian ini mekanisme 

pertahanan digambarkan berhasil menghilangkan kecemasan tersebut. 

 

5.2 Saran 

Bagi penelitian selanjutya, penulis diharapkan dapat mengkaji lebih dalam 

lagi tentang sisi psikologi yaitu gambaran kecemasan dalam objek yang sama 

yaitu film Trois Coeurs tersebut maupun para tokohnya, Selain itu para pembaca 

juga dapat bertambah wawasannya karena tidak hanya cabang ilmu psikologi saja 

yang terdapat di dalamnya melainkan masih banyak sekali cabang ilmu lainnya 

yang perlu diteliti. 


