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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Karakter seseorang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu ekstravert dan 

introvert. Ekstravert merupakan seorang yang memiliki sifat terbuka dalam 

lingkungan sosialnya. Sedangkan introvert merupakan seorang yang memiliki 

sifat tertutup pada lingkungan sosialnya. Dalam dua jenis tersebut ekstravert dan 

introvert dibagi lagi menjadi beberapa tipe. Ekstravert dibagi menjadi tiga tipe 

yaitu extraverted thinking type, extraverted feeling type, dan extraverted sensation 

type. Lalu introvert dibagi menjadi empat tipe yaitu introverted thinking type, 

introverted feeling type, introverted sensation type dan introverted intuitive type. 

 Sebagai production designer dalam film “Memoir of Kanaya”, penulis 

merancang dan mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan narasi film. Karakter 

Naya kecil berbeda dengan karakter Naya dewasa sehingga penulis membuat 

rancangan dan pemilihan sesuai dengan karakteristik tokoh. Naya kecil memiliki 

karakteristik introvert yang kreatif dalam berimajinasi dan kreatif maka penulis 

mengaplikasikannya ke dalam properti kertas gambar dan krayon. Penulis juga 

melihat bahwa sifat Naya yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada 

orang lain dan cenderung memilih untuk bermain di rumah, maka penulis 

merancangnya ke dalam properti boneka. Boneka yang dapat menemaninya ketika 

Naya kecil sendirian.  
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Sifat Naya yang sering merindukan kehangatan keluarganya yang dahulu 

penulis aplikasikan ke dalam bentuk properti bandana. Bandana yang sering Naya 

kecil pakai untuk bermain bersama papa kandungnya dan boneka-boneka kecil 

Naya. Properti-properti tersebut penulis rancang ke dalam set kamar Naya kecil 

karena kamar adalah tempat dimana karakter Naya bisa mengekspresikan dirinya 

dengan barang-barang pemberian papa kandungnya dan barang lain untuk 

dijadikan temannya.  

 Sedangkan untuk karakter Naya dewasa, penulis merancang properti 

seperti buku-buku yang terletak rapi dan juga kotak peralatan tulis dengan alat 

tulis yang tersusun rapi di dalamnya untuk merepresentasikan sifat karakter Naya 

dewasa yang kaku dan dingin. Lalu penulis memahami bahwa sifat karakter Naya 

dewasa yang membatasi lingkungan sosial dan monoton dengan kehidupannya, 

maka dari itu penulis memilih properti-properti seperti sekat tinggi yang menjadi 

gambaran pembatasan Naya dalam interaksi dengan rekan-rekan kerjanya. Warna 

biru tua dan hitam melingkupi ruang kerjanya untuk menunjukkan kehidupannya 

yang monoton.  

Penggambaran dominasi sifat introvert dalam film pendek “Memoir of 

Kanaya” ditunjukkan pada kepemilikan ruang yang ditujukkan lewat set dan 

properti yaitu pada adegan kamar dan kantor. Introverted thinking type yang 

sesuai dengan karateristik Naya kecil menjadikan acuan untuk merancang set dan 

properti dalam set kamar Naya kecil. Segala bentuk properti disesuaikan menurut 

metafora visual. Setiap properti memiliki karakteristik yang identik sesuai dengan 
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karakteristik Naya kecil. Penggambaran kamar anak-anak dalam film pendek 

“Memoir of Kanaya” ini ditunjukkan juga lewat set dan properti.  

 Sedangkan dalam adegan kantor, kepemilikan dimiliki oleh karakter Naya 

dewasa yang merupakan seorang introvert bertipe introverted thinking. Teori 

introverted thinking type dijadikan acuan penulis untuk menyesuaikan dengan 

karakteristik yang dimilliki Naya dewasa. Teori metafora visual digunakan pada 

setiap elemen pada set kantor Naya dewasa. Penggambaran dominasi kantor call 

center selain dengan adegan Naya menelpon tetapi melalui pengaplikasian yang 

dirancang penulis dapat menimbulkan kesan suasana kantor call center. 

5.2. Saran 

Pembentukan konsep yang diinginkan oleh kru film merupakan hal paling penting 

dalam sebuah memproduksi film. Dalam pra produksi seorang production 

designer harus lebih mendalami karakter yang dimaksud dalam naskah sehingga 

segala bentuk elemen yang ingin diterapkan mendukung film pendek tersebut. 

Selain itu tahap storyboarding, dalam departemen production designer, ini 

merupakan hal yang seringkali dilupakan, disini penulis tidak memerhatikan 

bentuk framing yang dilakukan DOP sehingga set yang seharusnya terlihat tidak 

terlihat dalam film.  

Selain itu, melakukan riset pada karakteristik karakter adalah bagian dasar 

yang harus dipahami pada setiap departemen, khususnya production designer, 

karena dengan latar belakang karakter yang detail serta penggambaran karakter 
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yang introvert, apa yang diaplikasikan dan dirancang sesuai dengan teori, riset dan 

latar belakang akan lebih mudah untuk diaplikasikannya. 
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