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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Adat merupakan nilai budaya yang dijadikan pedoman bagi masyarakatnya dalam 

kehidupan. Nilai budaya tersebut mampu memengaruhi cara berpikir dan juga 

perilaku masyarakatnya dalam berkehidupan di masyarakat. Dalam skenario film 

pendek Kelabu, nilai budaya sangat memengaruhi aksi karakter sepanjang cerita 

melalui backstory dan motivasi yang dimiliki karakter. Contohnya pada aksi 

karakter antagonis, yaitu Papa dan Mama yang berusaha membuat Christie 

bersedia menerima perjodohan dirinya dengan Januar.  

Keyakinan Papa dan Mama mengenai pernikahan sesama orang Batak 

untuk mengurangi ketidakcocokkan dalam keluarga dan adanya tekanan keluarga 

yang menanyakan jodoh untuk Christie melatarbelakangi keinginan Papa dan 

Mama untuk menjodohkan Christie. Adanya nilai budaya Batak yang dipercayai 

kuat oleh Papa dan Mama memengaruhi cara berpikir mereka mengenai jodoh 

yang tepat untuk anaknya. Cara berpikir tersebut tentunya memengaruhi aksi yang 

dilakukan Papa dan Mama untuk mencapai goal yang mereka miliki, sekaligus 

menghalangi Christie dalam mencapai goal-nya di sepanjang cerita. Aksi Papa 

dan Mama sepanjang cerita antara lain yaitu mengadakan pertemuan keluarga 

dengan Namboru setelah Christie sampai Jakarta agar kedua keluarga saling 

mengenal lebih dekat satu sama lain. Selanjutnya, memperbaiki hubungan yang 

berjarak semenjak Christie menjalankan penempatannya dan memastikan 
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pendidikannya sudah selesai. Serta menggoyahkan keinginan Christie untuk 

melanjutkan pendidikan spesialisnya dan membuatnya bersedia untuk menerima 

perjodohan dengan Januar. 

Dalam sebuah skenario tentunya terdapat dialog dan aksi karakter pada 

sepanjang cerita. Untuk membangun aksi karakter, seorang penulis skenario harus 

memerhatikan beberapa elemen yaitu, biografi, motivasi, goal, serta backstory 

yang dimiliki oleh karakter. Elemen-elemen tersebut berfungsi untuk memberikan 

informasi mengenai konflik yang terjadi, melalui aksi yang dilakukan karakter di 

sepanjang cerita. Dalam skenario film pendek Kelabu, banyak sekali informasi 

yang tidak terlihat pada skenario. Hal tersebut membuat skenario film pendek ini 

minim sekali informasi mengenai konflik yang terjadi, sehingga mengakibatkan 

cerita kurang bisa dinikmati.  

5.2. Saran 

Menurut penulis dalam menulis skenario tidak hanya pembentukan karakter saja 

tetapi dialog dan aksi karakter sepanjang cerita yang dituliskan dalam skenario 

juga perlu diperhatikan. Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk 

penulis skenario yang mungkin mengalami kesulitan yang sama, yaitu: 

1. Tuangkan informasi mengenai karakter dengan memanfaatkan dialog 

dan aksi karakter pada sepanjang cerita. Informasi tersebut bisa berisi 

biografi, motivasi, goal, need, dan juga backstory yang dimiliki oleh 

karakter. Informasi-informasi itu nantinya akan membantu pembaca 
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skenario dalam memahami karakter dan juga konflik yang terbangun 

sepanjang cerita.  

2. Bedakan antara menyembunyikan informasi mengenai karakter agar 

membentuk plot twist dalam cerita dengan tidak memberikan informasi 

sama sekali. Hal tersebut berdampak pada skenario yang minim 

informasi, sehingga membuat pembaca tidak mengerti mengenai 

konflik yang terjadi dan tidak merasa simpatik terhadap karakter utama 

yang ada didalamnya. Selain itu minimnya informasi juga bisa 

membuat cerita tidak bisa dinikmati oleh pembaca ataupun penonton. 

3. Konflik dalam cerita harus diperlihatkan sejak cerita dimulai. Konflik 

tersebut kemudian tidak diperlihatkan secara langsung, melainkan 

melalui clue yang muncul secara bertahap di sepanjang cerita. Hal 

tersebut berfungsi agar pembaca mendapatkan petunjuk mengenai 

konflik yang terjadi dalam cerita 

4. Dalam proses penulisan skenario, penulis menyarankan untuk 

menggunakan bahasa dan istilah daerah jika ingin mengangkat suatu 

budaya dan adat, atau deskripsi mengenai budaya tersebut. Pengkajian 

akan sulit dilakukan jika tidak mencantumkan hal tersebut. Hal itu 

akan menyebabkan kesulitan proses pengkajian seperti yang penulis 

alami. 

5. Jika ingin mengangkat suatu budaya, disarankan untuk melakukan riset 

yang mendalam mengenai konflik dan karakter orang yang ada dalam 
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budaya tersebut. Hal ini dapat membantu penulis skenario dalam 

membangun karakter dan menciptakan konflik yang khas pada suatu 

budaya tersebut. 
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