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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Karya tugas akhir penulis, merupakan sebuah skenario film panjang berjudul The 

Washer. Skenario film dengan durasi 75 menit, dengan jumlah halaman kurang 

lebih sebanyak 70-80 halaman. Dalam skenario film panjang ini menggambarkan 

mengenai perilaku penderita HPD yang berpura-pura mengidap kelainan kejiwaan 

OCD, yang berusaha untuk mendapatkan perhatian teman-teman KKN-nya agar 

dia berhasil melalui masa-masa KKN-nya. Pembangunan pada penulisan naskah 

mengacu kepada karakter tiga dimensi, yaitu fisiologi, sosiologi dan psikologi. 

Penulisan Tugas Akhir ini terfokus pada menerapkan sifat kecemasan pada 

karakter penderita HPD. 

3.1.1. Sinopsis 

Desi (21) seorang mahasiswi S1 yang sedang menempuh masa-masa kuliahnya di 

sebuah Universitas Negeri di Jogjakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Desi harus 

melaksanakan sebuah kegiatan wajib KKN selama satu bulan disebuah desa 

terpencil yang sulit air bersih, transportasi, serta tidak adanya sinyal untuk media 

berkomunikasi. Jika ia tidak mengikutinya, maka harus mengulang lagi semester 

depan. Desi berusaha untuk menghindar dengan berbagai alasan untuk tidak 

mengikuti kegiatan tersebut, karena Desi terbiasa mendapatkan apa yang 

diinginkannya, manja dan tidak ingin berhadapan dengan sesuatu yang kotor. 

Maka dari itu, Desi mencari cara agar di Desa tersebut ia mendapatkan perhatian 
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yang diinginkannya agar ia bisa melalui masa-masa KKN-nya. Dari situ Desi 

mempelajari mengenai penderita OCD, dan melakukan sandiwaranya dari ia 

bertemu dengan teman-teman KKN-nya. 

Sesampainya di desa Girpasang Desi kesulitan dalam hal komunikasi,  

karena Desi merasa warga di desa itu tidak bersih, dan Desi enggan berjabat 

tangan dengan warga sekitar. Selama di desa itu Desi memutuskan untuk tidak 

mandi, karena merasa tidak adanya sumber air bersih yang memadai, dan Desi 

memutuskan untuk mandi dengan menggunakan tisu basah. Selama menumpang 

di rumah warga, Desi membereskan rumah tersebut sampai rapi dan teroganisir, 

dan teman-teman Desi bingung apa yang dilakukannya, padahal rumah tersebut 

sudah cukup rapi. Pada akhirnya Desi berbicara kepada teman-teman KKN dan 

pemilik rumah bahwa Desi mengidap OCD, dan akhirnya teman-teman KKN 

serta pemilik rumah membantu. Setelah Desi mengaku mengidap OCD, teman-

teman KKN Desi ada yang mengejek karena dia selalu membersihkan rumah 

tersebut. Desi merasa senang karena diejek, baginya diejek sama dengan 

diperhatikan. 

Hari demi hari berlalu, Desi merasa bahwa teman-teman KKN dan pemilik 

rumah mulai biasa saja dengan OCD Desi, dan akhirnya Desi memutuskan untuk 

berpura-pura sakit kepala, namun Desi membuang obat pemberian pemilik rumah, 

karena Desi tidak sakit. Sayangnya salah satu teman Desi melihatnya, Desi 

ditanya di depan teman-temannya karena teman-temannya kesal merasa 

dibohongi, Desi tetap berbohong dan mengaku sakit, tetapi tidak ada yang 

percaya. Desi merasa kesal karena teman-temannya tidak percaya dan akhirnya 
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Desi kabur dari desa Girpasang dan menuju ke Tegal Mulyo. Pada malam hari 

Desi pergi sendiri, dan pada saat perjalanan Desi melihat satu rumah di tengah 

hutan, dan Desi memutuskan untuk menumpang di rumah tersebut. Keesokan 

harinya pemilik rumah khawatir karena tidak melihat Desi, pada akhirnya salah 

satu temannya menyadari bahwa Desi kabur, teman-teman Desi merasa bersalah 

karena tidak percaya kepadanya. Teman-teman Desi berniat untuk mencarinya 

esok hari. Desi masih menetap di salah satu rumah dan memutuskan untuk 

kembali ke Tegal Mulyo keesokan pagi. 

Keesokan harinya, salah satu teman Desi, yaitu Rifki pamit untuk mencari 

Desi. Akhirnya Rifki bertemu dengan Desi diperjalanan menuju Tegal Mulyo. 

Rifki meminta maaf kepada Desi karena tidak mempercayai Desi, akhirnya Desi 

mau diajak kembali ke Girpasang bersama Rifki. Sesampainya di Girpasang, 

teman-teman Desi dan pemilik rumah menyambutnya dengan bahagia. Desi 

meminta izin untuk ke Tegal Mulyo karena ingin berbelanja dan mengambil uang. 

Akhirnya pemilik rumah dan teman-teman Desi mau menemani Desi. 

Sesampainya di Tegal Mulyo, Desi dan dua orang temannya serta pemilik 

rumah harus meminjam motor untuk sampai ke kota, agar dapat mengambil uang 

dan berbelanja di pasar. Sebelum kembali, Desi menelpon sahabatnya yaitu Fitri, 

yang sedang KKN di Tegal Mulyo dan mengajaknya ke Girpasang, lalu Desi dan 

teman-temannya kembali ke Girpasang. 

Beberapa hari berlalu, akhirnya sahabat Desi datang ke Girpasang untuk 

bermain dengan Desi selama satu malam. Disitu Rifki bertanya kepada Fitri 
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mengenai penyakit yang diderita oleh Desi. Rifki kesal karena dibohongi oleh 

Desi, hari demi hari berlalu, Rifki mulai menjauhi Desi. Desi merasa bahwa 

teman-teman KKN-nya sangat baik dan memperhatikannya, akhirnya Desi 

mengaku bahwa Desi hanya berpura-pura sakit OCD. Teman-teman KKN Desi 

merasa kesal, dan memarahi Desi. Desi meminta maaf, tetapi teman-temannya 

tidak mau memaafkan. Desi harus dihukum dengan cara menyuruh bersih-bersih, 

dengan itu Desi akan dimaafkan oleh teman-temannya. Pada akhirnya Desi 

berhasil mengatasi masalahnya berkat bantuan teman-temannya. Disisi lain, Desi 

berubah menjadi anak yang mandiri dan teman-teman KNNnya juga tidak 

menjauhinya. 

3.1.2. Peralatan 

Dalam proses penulisan skenario film panjang The Washer, penulis menggunakan 

sebuah laptop dengan sebuah software khusus untuk mengetik skenario yaitu 

Celtx. Selain itu penulis juga memakai buku catatan yang berguna untuk mencatat 

ide serta hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skenario. Penulis juga 

menggunakan koneksi internet untuk mencari data-data yang berkaitan dengan 

penulisan skenario film panjang The Washer. 

3.2. Tahapan Kerja 

Skenario film panjang bukan hanya menuliskan ide-ide langsung kedalam tulisan. 

Penulisan skenario film panjang membutuhkan tahapan-tahapan dalam untuk 

mengembangkan cerita menjadi lebih berkualitas. Penulis berkesempatan untuk 

membuat karya pertama dalam membuat skenario film panjang The Washer, yang  
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digunakan sebagai karya tugas akhir. Berikut adalah tahapan-tahapan yang 

dilakukan penulis, untuk menghasilkan skenario film panjang The Washer. 

3.2.1. Menemukan Ide Cerita 

Ide merupakan sebuah gagasan awal yang membantu untuk membuat dan 

menggerakan cerita. Ide merupakan suatu hal yang sulit dicari, karena terkadang 

ide sering muncul tanpa dipikirkan, tetapi saat berusaha keras memikirkannya ide 

tersebut tidak ada. Ide yang penulis dapatkan untuk penulisan skenario film 

panjang The Washer merupakan hasil pengamatan serta cerita dari teman dekat 

penulis. 

 Ide awal penulis adalah mengenai Obsessive Compulsive Disorder, pada 

awalnya penulis ingin membuat sebuah cerita mengenai The Orderer, tetapi ide 

cerita tersebut tidak bisa membuat visual dalam penulisan cerita dan akhirnya 

membuat harapan penulis pupus. Tetapi, setelah penulis berbincang dengan dosen 

pembimbing, Baskoro Adi selaku dosen script writing I, penulis diberikan 

beberapa usul mengenai ide cerita. Akhirnya, dengan cerita dan pengalaman yang 

penulis dapatkan dari teman dekat penulis, serta data-data yang penulis dapatkan, 

penulis memutuskan untuk membuat cerita mengenai The Washer. Penulis juga 

mendapatkan ide dari teman penulis yang baru lulus S1 psikologi, teman penulis 

membantu dalam memberikan usul serta referensi-referensi yang berkaitan 

dengan penulisan skenario. Dari cerita serta usulan yang penulis dapatkan, penulis 

mencoba untuk menggabungkan ide-ide tersebut menjadi satu kalimat. 
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3.2.2. Membuat Premis Cerita 

Premis merupakan sebuah kalimat yang merangkum keseluruhan dari sebuah 

cerita. Premis untuk skenario film panjang The Washer adalah seorang mahasiswi 

tingkat akhir yang akan mengikuti KKN di sebuah Dusun terpencil di Cilacap, 

berpura-pura OCD agar diperhatikan oleh teman-temannya. Berdasarkan premis 

diatas, penulis mulai mengembangkan cerita berdasarkan premis tersebut. 

3.2.3. Menulis Sinopsis Cerita 

Setelah menemukan premis, penulis mencoba untuk menulis cerita cerita singkat 

yang menceritakan keseluruhan cerita, sesuai dengan lingkup yang telah 

ditentukan pada premis, atau yang bisa disebut sebagai sinopsis. Inti dari sinopsis 

yang penulis buat adalah bagaimana Desi mencoba untuk mendapatkan perhatian 

dari teman-temannya karena permasalahan ketidak-nyamannya terhadap sesuatu 

yang kotor, terbiasa manja dan mengaitkannya dengan OCD dengan kegiatan 

yang harus ia lakukan. 

3.3.3.  Membuat Plotting 

Plot merupakan sebuah susunan dari kejadian dari cerita, yang berkaitan dengan 

perkataan atau perbuatan karakter yang menggerakkan cerita. Setelah menemukan 

sinopsis, penulis mulai membuat breakdown plot berdasarkan struktur tiga babak, 

hal tersebut berguna untuk memudahkan penulis dalam menulis skenario dan 

mengembangkan cerita. 
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Opening Kamar Desi yang terlihat berantakan dan terdapat beberapa piagam 

sebagai penampilan terbaik dalam pentas drama saat SMA. 

Point of Attack Desi mengetahui tempat KKN nya yang berada di Dusun Girpasang. 

Desi mendatangi dosennya dan berusaha untuk tidak mengikuti 

kegiatan KKN. Desi mencari tahu mengenai kelainan kejiwaan OCD. 

Plot Point I Desi dan lima teman KKN-nya sampai di Dusun Girpasang. Setelah 

mampir di Desa Tegal Mulyo, dan memakan waktu sekitar 1-2 jam 

dengan berjalan kaki. 

Pinch I Desi tidak dapat berkomunikasi dengan warga sekitar karena Desi 

merasa risih. Di Girpasang tidak ada sumber air yang bersih, dan tidak 

ada sinyal. 

Mid Point Desi mengaku sakit OCD kepada lima temannya dan pemilik rumah, 

agar dibantu. 

Pinch II Desi berpura-pura sakit perut dan sakit kepala, karena teman-temannya 

sudah terbiasa dengan OCD Desi (agar lebih diperhatikan) 

Plot Point II Desi kabur dari Girpasang karena ketahuan berbohong, dan teman-

temannya tidak mempercayainya lagi. 

Twist Desi dijemput oleh Rifki, dan Desi kembali ke Girpasang. Desi dan 

teman-temannya tetap akur, Desi berniat untuk jujur. 

Climax Fitri (sahabat Desi) datang, dan memberitahu ke salah satu teman KKN 

Desi, bahwa Desi tidak sakit OCD. 

Ending Desi merasa senang karena sangat diperhatikan, dan Desi mengaku 

tidak sakit OCD. Teman-teman Desi menghukumnya dan tidak 

menjauhi Desi. 

Tabel 3.1. Plot breakdown berdasarkan struktur tiga babak 
(Sumber: Skenario The Washer) 
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3.3. Acuan 

Sebelum membuat skenario, tentu perlu adanya sebuah bayangan visual akan 

suatu adegan maupun referensi dari skenario yang akan dibuat. Dalam pembuatan 

skenario film panjang The Washer, penulis mendapatkan referensi karakter yang 

mengalami penyakit kejiwaan Obsessive Compulsive Disorder dari sebuah TV 

series Monk (2002 - 2009), dan Matchstick Men (2003). TV Series Monk, 

bercerita mengenai seorang Detektif pembunuhan yang bernama Adrian Monk, 

dan mengidap OCD. Monk berusaha untuk mengesampingkan masalah OCD-nya 

untuk memecahkan kasus pembunuhan. Dalam Monk memperlihatkan bagaimana 

perilaku karakter utama yang mengidap OCD.  

Film Matchstick Men bercerita mengenai seorang penipu yang bernama 

Roy Waller, dan mengidap OCD yang parah, dimana ia selalu mengurung dirinya 

dirumah, dan bertingkah aneh jika berhadapan dengan sinar matahari langsung. 

Karena karakter selalu dirumah, maka karakter sangat suka membersihkan 

rumahnya dengan teliti. Pada kedua acuan tersebut visualisasi karakter dalam 

menghadapi masalah OCD sangat membantu penulis untuk menciptakan sebuah 

aksi, reaksi serta dialog pada karakter utama dalam menciptakan gimmick-nya 

untuk mendapatkan perhatian pada skenario film panjang The Washer. 
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Gambar 3.1. Film Matchstick Men 

(Sumber: Ridley Scott, 2003) 
 

 
 Penulis juga mengambil contoh film Black Swan (2010), Fight Club 

(1999), dan A Beautiful Mind (2001). Walaupun dari beberapa film yang telah 

disebutkan adalah film mengenai kepribadian ganda, atau sebuah delusi, tetapi 

pada film-film tersebut memperlihatkan bagaimana visualisasi dalam perjuangan 

karakter melawan sisi lain dari dirinya sendiri (Top 10 Central Themes in Film, 

para. 9-10). Visualisasi karakter disini membantu penulis dalam menciptakan 

sebuah aksi dan reaksi pada karakter untuk mendapatkan suatu pengakuan dan 

perhatian dari orang-orang di sekitarnya. 
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Gambar 3.2. Film A Beautiful Mind 

(Sumber: Ron Howard, 2001) 

 

Gambar 3.3. Film Black Swan 

(Sumber: Darren Aronofsky, 2010) 

 

Penerapan Kecemasan... Amadea Astika, FSD UMN, 2016



 

38 
 

3.4. Temuan Data 

Pada penulisan skenario, penulis tentu memiliki ekspektasi tinggi untuk membuat 

karya tugas akhir ini menjadi sesuatu yang dapat dikenang. Namun ketika berjalan 

secara praktek terdapat beberapa kendala yang penulis hadapi. Berikut adalah 

kendala-kendala yang penulis temukan 

1. Kurangnya pengetahuan penulis mengenai kelainan kejiwaan OCD yang 

berpengaruh terhadap berubahnya judul laporan tugas akhir serta skenario 

2. Visual yang ingin disampaikan oleh penulis mengenai karakter kurang 

memperlihatkan penyakit yang diderita 

3. Pengembangan karakter yang penulis lakukan cenderung melebarkan 

cerita dan berpengaruh kepada laporan Tugas Akhir 

4. Karakter pendukung yang ada pada skenario terlalu banyak, sehingga 

membingungkan pembaca 

5. Terdapat beberapa informasi, yang tidak dijelaskan pada adegan 

sebelumnya 

6. Terdapat beberapa kesalahan penulisan yang tidak disengaja.  

Penerapan Kecemasan... Amadea Astika, FSD UMN, 2016




