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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Unsur visual seperti apa yang mempengaruhi poster film bergenre horor US tahun 2016? 

     Dari keempat poster film horor Amerika tahun 2016 didapatkan pada setiap poster 

menunjukkan berbagai macam ekspesi, warna dan gaya tersendiri dari masing-masing poster 

dan setiap unsur visual yang ada dalam poster baik unsur yang sangat terlihat dan yang 

kurang terlihat memiliki tugas untuk menampilkan kengerian atau membuat penonton 

merasakan ketakutan setelah melihat poster film horor tersebut. 

2. Mengapa wajah perempuan menjadi unsur visual utama poster film bergenre horor US 

tahun 2016? 

     Karena poster film horor tahun 2016 di Amerika ingin menunjukkan berbagai karakter dan 

sifat perempuan jika dalam keadaan terpojok dan ada sesuatu yang menakutkan di sekitar 

mereka. Dan ingin menghargai perempuan dengan menampilkan sifat dari pada bagian fisik 

atau tubuh lainnya yang dapat memiliki kesan seksual dan merendahkan para perempuan. 

Dengan adanya gerakan The Headless Women of Hollywood perempuan ingin dipandang 

secara sederajad sebagai manusia.  
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