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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penulis berperan sebagai penulis skenario melakukan adaptasi cerpen menjadi 

skenario film pendek pada film pendek Tujuh. Untuk proses adaptasi yang 

dilakukan, penulis memilih loose adaptation pada jenis ketaatan dalam adaptasi, 

dari ketaatan tersebut muncul teori-teori yang lain untuk membantu proses 

tersebut.  

 Dari penerapan loose adaptation dalam proses adaptasi, dapat disimpulkan 

bahwa penulis memiliki ruang gerak yang luas dalam melakukan adaptasi dari 

cerpen ke skenario. Penulis menggunakan ketaatan jenis ini karena sudah 

mencoba jenis ketaatan yang lain seperti faithful adaptation namun tidak cocok 

dengan yang dibayangkan oleh penulis dan kru, sehingga loose adaptation adalah 

pilihan terakhir yang diambil oleh penulis. Apabila memilih loose adaptation, 

pastikan untuk melakukan breakdown bahan literatur secara detail karena loose  

bersifat bebas sehingga tidak terlalu terpaku dengan literatur. Akan tetapi, ide atau 

gagasan penting dari sumber literatur tidak boleh hilang karena masih dalam 

ranah adaptasi. 

 Proses yang dilakukan oleh penulis selama melakukan adaptasi yang 

mengacu pada loose adaptation di skenario film pendek Tujuh adalah menentukan 

ide dan gagasan baru yang akan diadaptasi dari cerpen seperti karakter, konflik, 

struktur. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman yang didapat oleh penulis dalam melakukan adaptasi 

cerpen menjadi skenario film pendek Tujuh. Penulis dapat memberi saran kepada 

pembaca yang ingin menjadi penulis skenario dan melakukan adaptasi untuk 

ceritanya. Berikut adalah saran yang akan diberikan oleh penulis : 

1. Menentukan jenis ketaatan adaptasi dari cerita yang akan dibuat. 

2. Carilah referensi film atau cerita yang memiliki jenis atau bentuk yang sama, 

terutama jenis ketaatannya dalam mengadaptasi yang nantinya akan 

membantu menentukan karakter, konflik dan struktur cerita. 

3. Pemilihan suatu ide yang diadaptasi haruslah memiliki maksud dan tujuan 

mengapa ide atau gagasan itu berubah pada saat diadaptasi
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