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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam scene Main Jelangkung 1, editor membangun suasana menegangkan melalui 

pemotongan gambar yang cepat diikuti dengan penempatan suara foley dan musik scoring 

mengikuti tempo pemotongan gambar. Di scene Main Jelangkung 2 tempo dimainkan 

berbeda dengan scene Main Jelangkung 1, yaitu pemotongan gambar  dilakukan dengan 

lambat agar penonton dapat meresapi perkataan Farah tentang kisah hantu anak kecil. Suara 

yang dipakai juga minim hanya mengandalkan suara biola dan jangkrik sebagai foley dan 

musik scoring, walaupun di awal ada permainan suara untuk membuat penonton takut.  

Menurut Aristo Pontoh selaku editor film Rumah Kentang pemotongan gambar dilakukan 

dengan sangat lama (sekitar satu menit) karena scene tersebut bertujuan agar penonton 

mengerti cerita flash back hantu anak kecil. Hal yang sama terjadi di scene Kembalinya Anak 

Kecil, pada scene ini diperlihatkan POV atau sudut pandang hantu anak kecil yang kembali 

ke rumah tersebut. Editor tidak melakukan pemotongan gambar dan hanya fokus pada 

pembangunan suara untuk mendukung suasana menyeramkan.  

Permainan editing dalam film Rumah Kentang termasuk mengikuti teori-teori editing 

yang ada di Bab II. Walau begitu, dalam film ini terlihat editor “memiliki” keleluasaan 

memasukan scoring dan menempatkannya sesuai dengan keinginan. Padahal sound designer 

yang seharusnya berperan untuk scoring.  
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5.2 Saran 

Teknik editing horor yang dipakai film Rumah Kentang merupakan teknik editing yang sudah 

ada di buku-buku film, sehingga ada pola editing yang memang khusus untuk membuat film 

horor. Teknik-teknik ini banyak dipakai dalam film horor dan berguna sebagai panduan bagi 

pembuat film. Hal ini memudahkan bagi sinematografer pemula, khususnya editor, untuk 

membuat film horor yang baik. Karena jika mengikuti teknik editing khusus horor yang 

sudah ada, maka kesan seram atau menakutkan bisa tercapai.  
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