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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1.  Kesimpulan 

Dalam film action karakter protagonist Bayu harus menghadapi konflik yang 

awalnya di luar kemampuannya, selain itu ia juga harus menghadapi villain utama 

yaitu Alfian yang sulit untuk di kalahkan. Dalam kasus Bayu membuat ia 

mengalami perubahan dan dengan penggunaan three dimensional character, 

pengembangan karakter protagonist Bayu pada sequence 2 dan sequence 8 mulai 

dari perubahan fisik, sosiologis, psikologis menjadi terlihat dan lebih detail seperti 

pada sequence 2 fisik Bayu yang wajahnya lonjong, sedikit berkumis serta 

berjenggot, rambut mulai panjang dan berpakaian berantakan sedangkan pada 

sequence 8 fisik Bayu berubah wajahnya menjadi sedikit kurus, kumis serta 

jenggotnya menjadi panjang, rambutnya mulai gondrong dan masih berpakaian 

berantakan. 

Teori-teori yang mendukung pengembangan karakter pada film action 

terbukti dapat memperlihatkan perubahan pada karakter protagonist di dalam 

cerita. Secara kesimpulan, semua teori yang ada bisa teraplikasikan dan 

pengembangan karakter menjadi terlihat dengan pengaplikasian teori yang ada. 

 

5.2.  Saran 

Dalam membuat skenario film panjang bergenre action, penulis naskah harus 

terlebih dahulu menentukan struktur cerita dan mengetahui karakter yang akan 
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dibuat.  Dengan mengetahui struktur cerita dan karakter yang akan dibuat, penulis 

skenario menjadi lebih mudah dalam menggarap cerita dan mengembangkan 

karakter dalam cerita. Karakter dalam cerita bergenre action tidak harus selalu yang 

berhubungan dengan penegak hukum, penulis naskah bisa membuat karakter yang 

memiliki pekerjaan normal yang tidak ada hubungannya dengan penegak hukum 

atau dunia kriminal.  
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