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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Penulis berharap agar rumusan masalah dan batasan yang telah penulis bahas pada 

Bab I, terjawab pada Bab Analisa. Pada bab ini, penulis akan merangkum 

kesimpulan yang penulis dapatkan, yaitu 

1. Kecemasan yang dialami oleh karakter protagonis dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial, dimana pengaruh tersebut berakibat kepada keinginan 

karakter untuk selalu mendapatkan perhatian yang lebih. 

2. Pada pembentukan karakter yang mengalami kelainan kejiwaan HPD dan 

dikaitkan dengan kebersihan, dibutuhkan beberapa tindakan atau adegan 

yang dapat mendukung munculnya kebutuhan dalam mendapatkan 

perhatian lebih. 

5.2. Saran 

Penulis tentu memiliki kesalahan-kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja saat 

menulis skenario film panjang The Washer. Berdasarkan pengalaman dan 

kesalahan yang penulis temukan, penulis akan memberikan beberapa saran kepada 

pembaca, maupun calon penulis skenario film panjang untuk Tugas Akhir, 

diantaranya 

1. Lebih baik memilih topik atau ide cerita berdasarkan pengalaman pribadi, 

karena akan lebih memudahkan dalam menyusun plot cerita. 
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2. Terdapat beberapa penyakit kejiwaan yang tidak memiliki ciri-ciri fisik, 

maka dari itu harus melakukan riset, dengan cara membaca banyak buku, 

atau melakukan wawancara dengan ahli penyakit kejiwaan. 

3. Jangan memaksakan keinginan sendiri dalam membuat cerita, maka dari 

itu harus lebih sering berkonsultasi kepada pembimbing, dan mengatur 

waktu bimbingan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

4. Buat beberapa pilihan atau kemungkinan-kemungkinan cerita lainnya, 

untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yang berpengaruh pada 

penulisan karya maupun laporan Tugas Akhir. 
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