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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai penerapan teknik out of the bottle dalam plotting 

15 beats pada naskah Abracadabra is not Our Spell, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa, ketiga elemen dari teknik out of the bottle dapat diterapkan ke dalam 

plotting 15 beats.  

Terbukti dengan elemen wish yang dapat diterapkan pada bagian opening 

image, theme stated, dan set up. Dimana, wish untuk menjelaskan atau 

menunjukan harapan dari Elina yang ingin menemukan cinta sejatinya. Seseorang 

yang mencintai dirinya dan menerima dirinya apa adanya. Kemudian, elemen 

spell terbukti dapat diterapkan pada bagian catalyst, debate, break into two, B 

story, dan pada bagian fun and games. Elemen spell itu sendiri tergambarkan dari 

Elina dan Louis yang tertukar jiwanya setelah mereka pergi untuk melihat 

ramalan kartu tarot.  

Kemudian, pada elemen yang ketiga yaitu lesson, elemen ini dapat 

diterapkan oleh penulis pada bagian all is lost, dark night of the soul, break into 

three, finale, dan final image. Karakter Elina pada elemen lesson telah belajar 

banyak hal. Ia menyadari bahwa cinta sejatinya selama ini adalah Louis. Ia juga 

belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti mengurangi sifat egois 

dan keras kepalanya.  
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Dengan diterapkannya ketiga elemen ini, plot cerita juga menjadi lebih jelas 

dan kuat. Seperti harapan atau keinginan dari karakter utama semakin 

tergambarkan dengan kuat dan terfokuskan. Dengan demikian, dalam proses 

penulisan naskah Abracadabra is not our Spell ini, alur cerita yang dibangun tidak 

menyimpang ke arah yang lain yang dapat menyebabkan tujuan utama dari 

karakter utama menjadi tidak tercapai.  

5.2. Saran 

Selama proses pembuatan naskah dan laporan skripsi ini, penulis merasakan 

bahwa proses yang penulis lalui sungguh tidak mudah. Oleh sebab itu, waktu dan 

ketekunan sangat dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Sebaiknya, terlebih 

dahulu menyelesaikan naskah agar tidak memakan banyak waktu untuk 

menyelesaikan keduanya yaitu naskah dan skripsi dalam waktu bersamaan.  

Memperbanyak sumber buku bacaan dan referensi film akan sangat 

membantu sebuah proses penelitian yang akan dilakukan. Sebab, sumber-sumber 

terpercaya akan sangat berdampak pada efisiensi waktu sebuah penelitian. Selain 

itu, ada baiknya jika judul penelitian sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Banyak 

melakukan eksplorasi dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan ide baru 

atau untuk menciptakan sebuah cerita yang baru dan segar.  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyadari bahwa ada 

banyak sekali topik yang bisa dijadikan bahan penelitian. Tidak harus selalu 

membahas soal plotting dan juga karakter. Namun, pada dasarnya, kedua tema 

tersebut tidak bisa lepas dari pekerjaan seorang penulis skenario. Menurut penulis, 
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ketika ingin mengangkat salah satu topik di atas menjadi sebuah topik penelitian, 

maka saran yang dapat penulis berikan adalah menemukan topik lain yang 

menarik untuk dikombinasikan dengan kedua topik di atas.  

 

 


