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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Terdapat satu  kecemasan realitas yaitu ditunjukkan pada adegan tokoh 

utama wanita atau sang istri yang biasa dipanggil Sum sedang berbelanja 

bersama tetangganya. Setelah itu datanglah seorang laki-laki yang akan 

berbelanja dikarenakan istrinya sedang hamil. Terlihat tokoh utama wanita 

mengalami kecemasan atas pembicaraan tetangganya mengenai 

kehamilan. Kode adegan tersebut adalah FM/2:28/2:42.  

2. Terdapat enam kecemasan neurotik yang ditunjukkan pada beberapa 

adegan yang memiliki kecemasan neurotik.  Beberapa adegan kecemasan 

neurotik ditunjukkan dalam kode FM/1:03/1:45, FM/2:49/3:27, 

FM/3:36/3:50, FM/6:28/7:21, FM/11:00/12:00, dan FM/14:15/15:07 

3. Terdapat satu kecemasan moral yaitu ditunjukkan pada adegan Sang suami 

akan mengajak sang istri untuk memeriksakan kehamilannya pada bidan, 

tetapi sang istri menolak. Dia beralasan bahwa kandungan dan dirinya 

baik-baik saja, tetapi sang suami tetap memaksa. Akhirnya, sang istri 

mengakui bahwa dirinya tidak hamil. Kode adegan tersebut adalah 

FM/13:05/14:15. 

4. Dalam kepribadian id terdapat tiga kepribadian id yaitu pada adegan pada 

menit 6:13 sampai menit 7:52, Selain itu, pada menit 8:01 sampai dengan 

menit 8:50 dan pada menit 11:00 sampai dengan menit 12:00.  

5. Kepribadian ego dibuktikan pada menit 2:28 sampai menit 2:42 dengan 

adegan tokoh utama wanita atau sang istri yang biasa dipanggil Sum 

sedang berbelanja bersama tetangganya. Setelah itu datanglah seorang 

laki-laki yang akan berbelanja dikarenakan istrinya yang sedang hamil. 

Terlihat tokoh wanita mengalami kecemasan atas pembicaraan tetanggnya 

megenai kehamilan. 

6. Kepribadian superego dibuktikan pada menit 14:15 sampai menit 15:07 

dengan adegan sang istri mengatakan bahwa dirinya sudah tidak dihargai, 

tidak diperhatikan, karena sang suami lebih memerhatikan burung 
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peliharaanya daripada dirinya. Namun, sang suami mengatakan bahwa itu 

hanya burung peliharaan saja dan tetap rasa sayang dan cintanya pada sang 

istri. 

 

B. Saran 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti lebih menggali lagi 

tentang kepribadian individu terlebih pada jenis kecemasan. Selain itu, peneliti 

berikutnya juga hendaknya meneliti kecemasan dalam film pendek berkualitas 

yang lain supaya khazanah literasi dan perfilman semakin berkembang. 


