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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Karakter 

Karakter adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian dari sebuah film. Terdapat 2 

karakter utama menurut Egri (2013), yaitu pivotal character dan antagonist 

character.  

1. Pivotal Character 

Pivotal character adalah karakter protagonis, karakter yang menjalankan 

cerita. Tanpa karakter ini, maka tidak akan ada cerita. Egri menjelaskan 

bahwa pivotal character memiliki want dan juga stake, yang menjelaskan 

jika want tidak tercapai, maka stake apa yang didapatkan oleh karakter (hlm. 

106 – 107). 

2. Antagonist Character 

Antagonist character adalah karakter yang melawan karakter protagonis. 

Melawan dalam artian tidak setuju dengan apa yang karakter protagonis 

lakukan. Egri (2013) menyatakan bahwa karakter antagonis biasanya lebih 

berkuasa dari pada karakter protagonis dan akan melakukan segala cara agar 

karakter protagonis tidak mendapatkan want – nya (hlm. 113). 

2.1.1 Protagonis 

Egri (2013) menuliskan bahwa pivotal character atau protagonis adalah karakter 

yang membuat konflik dan menjalankan cerita, sedangkan karakter yang 

berlawanan dengan protagonis adalah antagonis. Tanpa pivotal character, maka 
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tidak akan ada cerita. Beliau menulis bahwa karakter ini tidak bisa hanya 

menginginkan sesuatu, namun dia sangat menginginkan hal tersebut sampai dia 

siap melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Egri menjelaskan bahwa seorang 

pivotal character yang baik, harus memiliki sesuatu hal sangat penting yang 

dipertaruhkan (hlm. 106 – 107). 

  Egri (2013) menuliskan bahwa tidak semua karakter bisa menjadi pivotal 

character. Beliau memberikan tiga contoh karakter yang tidak bisa menjadi pivotal 

character; karakter yang ketakutannya lebih besar dari pada keinginannya, karakter 

yang tidak memiliki passion yang besar, dan karakter yang sabar serta tidak 

bereaksi. Beliau menulis bahwa ada dua jenis kesabaran, yaitu kesabaran positif, di 

mana kesabaran tersebut dapat melewati kematian dan kesabaran yang negatif 

adalah kesabaran yang tidak bisa melewati kesulitan. Beliau juga menulis bahwa 

pivotal character harus agresif dan terkadang bisa kejam (hlm. 107). 

 Egri (2013) menjelaskan bahwa karakter pivotal tidak pernah menjadi 

karakter pivotal karena kemauannya sendiri, namun karena terpaksa. Beliau juga 

menulis bahwa karakter pivotal tidak akan berkembang sejauh karakter lain yang 

bisa berubah dari cinta menjadi benci. Hal tersebut dikarenakan pivotal character 

sudah memiliki rencana dan prasangka sebelum kejadian tersebut terjadi. Maka dari 

itu, pivotal character hanya akan berkembang beberapa tahap saja (hlm. 108). 

 Corbett (2013) menuliskan hal yang sama dengan Egri. Beliau menulis 

bahwa ada beberapa syarat untuk menjadikan sebuah karakter sebagai karakter 

protagonis, yaitu:  

1. Bereaksi paling besar dengan inciting incident 
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2. Memiliki dorongan tersebesar untuk bertindak 

3. Memiliki hal yang sangat penting yang dipertaruhkan 

4. Dapat membuat penonton atau pembaca berempati 

5. Menjadi fokus dari moral ceritanya (hlm. 317 – 318) 

Corbett (2013) menulis bahwa karakter protagonis sangat penting untuk jalannya 

cerita. Beliau juga menulis seperti apa yang dikemukakan Egri, bahwa protagonis 

harus memiliki keinginan yang sangat diinginkan sampai karakter tersebut akan 

melakukan apapun untuk mendapatkannya dan jika tidak akan terasa sama saja 

dengan kematian (hlm. 319 – 320).  

2.1.2 Aksi Karakter  

Mckee (2016) menjelaskan bahwa ada tiga jenis action: mental, physical, 

dan verbal. Mental action adalah sebuah pemikiran karakter yang membuat 

karakter tersebut berubah, dari cara bertingkah, berpengertian. Contoh mental 

action adalah seorang karakter akan menjadi lebih berhati – hati setelah ia 

melakukan kesalahan yang hampir membuatnya dipecat. Physical action 

ditunjukkan melalui gerakan (gesture) seperti bahasa tubuh dan tugas (task) seperti 

sesuatu hal yang dikerjakan oleh karakter, hal – hal yang tidak membutuhkan atau 

tidak dapat diungkapkan melalui bahasa, seperti bagaimana seorang karakter 

memecahkan sebuah vas bunga karena dirinya kesal. Verbal action adalah tindakan 

yang dilakukan karakter dalam bentuk percakapan atau lebih sering disebut dengan 

dialog (hlm. 84 – 85).  
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2.2. Struktur Cerita 

Field (2005) menyatakan bahwa screenplay adalah sebuah cerita yang diceritakan 

dengan menggunakan gambar, dialog, dan deskripsi dramatik yang digambarkan 

dalam sebuah film sesuai dengan struktur dramatiknya. Screenplay berbeda dengan 

novel atau pun drama teater. Novel menceritakan sebuah cerita dengan kata – kata 

yang menjelaskan perasaan karakter dalam novel tersebut. Sedangkan drama teater 

menceritakan cerita dengan dramatic action yang menunjukkan aksi, perasaan, dan 

emosi tokoh (hlm. 19 – 20). Walaupun berbeda, Field (2005) menjelaskan bahwa 

ketiga hal tersebut memiliki kesamaan, yaitu memiliki opening, middle, dan ending. 

Menurut Field, ketiga hal tersebut dianggap sebagai paradigma yang membentuk 

sebuah cerita, Act I, Act II, dan Act III (hlm. 21). 

 Egri (2013), didukung pernyataan Field bahwa setiap cerita pasti ada crisis, 

climax & resolution. Crisis berarti suatu kejadian yang membuat karakter 

mengambil keputusan. Climax berarti suatu kejadian yang terjadi setelah crisis. 

Resolution berarti penyelesaian dari konflik yang terjadi dan terjadi setelah climax. 

Crisis sama dengan Act I. Climax sama dengan Act II. Resolution sama dengan Act 

III (hlm. 218 – 229). 
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Gambar 2.1. Dramatic Structure 
Field (2005, hlm. 21) 

Sublett (2014) mendukung teori Field dan menjelaskan bahwa Act I adalah 

Setup, Act II adalah develop the conflict dan Act III adalah resolves the conflict. Dia 

memberikan sebuah analogi: Karakter tersangkut di atas pohon, kemudian 

dilempari batu, lalu karakter turun dari pohon. Karakter tersangkut di atas pohon 

adalah Act I, dimana karakter terjepit pada sebuah kondisi yang mengharuskannya 

untuk bergerak. Di lempari batu adalah Act II, di mana karakter ‘dihujani’ dengan 

berbagai obstacles atau masalah. Karakter turun dari pohon berarti Act III, di mana 

karakter menyelesaikan masalah tersebut, menang atau pun kalah. Sublett (2014) 

menuliskan bahwa Act I harus jelas dan bisa di mengerti dengan mudah oleh 

penonton, Act II harus selalu menarik, tidak boleh membosankan. Act III harus 

padat dan jelas (hlm. 69).   

2.2.1 Act I 

Menurut Field (2005), Act I adalah set up, dalam artian bahwa di Act I, penulis 

memperkenalkan tokoh dan dunia tokoh kepada penonton. Penulis membuat 

karakter, dan menjelaskan premis kepada penonton. Field juga menjelaskan bahwa 
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Act I memiliki peran yang penting, karena hal ini menjadi penentu apakah film 

tersebut akan disukai oleh penonton atau tidak. Dalam 10 menit pertama, jika film 

tersebut membosankan atau tidak jelas, maka penonton tidak akan tertarik dengan 

film tersebut dan tidak akan menyukainya (hlm. 21 – 24).  

 Sublett (2014) mendukung teori Field dan menjelaskan bahwa Act I adalah 

Setup. Dalam Act I, penonton harus bisa mengerti siapa main character, main 

conflict yang akan dihadapi bagaimana, dan goal main character apa. Main 

character atau hero harus memiliki sifat yang disukai penonton sehingga mudah 

merasa simpati terhadap karakter tersebut. Sesusah apa main conflict yang akan 

dihadapi dan sepenting apa goal yang harus dicapai hero untuk dirinya, harus 

terlihat pada Act I. Jika sudah dapat menunjukkan hal – hal tersebut, maka cerita 

sudah dapat berjalan dan dapat mulai masuk ke Act II (hlm. 70 - 72).   

Batty (2012) menyatakan bahwa Act I menunjukkan karakter – karakter yang 

menjalankan cerita, seperti protagonis, antagonis beserta karakter – karakter 

lainnya. Dalam Act I juga harus bisa menunjukkan story world dari film tersebut 

dan juga tema yang diambil. Act I adalah saat dimana terjadi inciting incident, 

dimana status quo karakter terganggu gara – gara hal insiden tersebut. Inciting 

incident sangat penting dalam sebuah film atau cerita, karena hal ini yang 

menjalankan cerita. Tanpa inciting incident, maka tidak akan ada cerita. Dengan 

adanya inciting incident, maka karakter protagonis mendapatkan goal yang harus 

dia capai dan juga stake yang harus dia terima jika goal tersebut gagal dicapai oleh 

karakter protagonis (hlm. 79 – 81).  
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2.2.2 Act II  

Act II adalah konfrontasi, menurut Field (2005). Act II adalah saat di mana karakter 

mulai bertemu dengan obstacles yang menghalanginya mendapatkan want–nya. 

Field (2005) menjelaskan bahwa Act II membawa karakter kepada klimaks, setelah 

melewati berbagai obstacles dan konflik. Ia berkata bahwa semua drama adalah 

konflik, tanpa konflik, maka tidak ada cerita. Jika tidak ada cerita, maka tidak ada 

screenplay (hlm. 24 – 25). 

Menurut Egri (2013), konflik terbentuk karena sebuah aksi yang dilakukan 

oleh karakter, namun aksi tersebut tidak dapat muncul begitu saja, pasti ada yang 

menyebabkan hal tersebut terjadi (hlm. 125). Dengan kata lain, aksi adalah reaksi 

dari sebuah kondisi. Konflik dapat muncul dari mana saja, seperti lingkungan atau 

pun kehidupan sosial karakter. Saat konflik tersebut muncul, karakter harus 

membuat keputusan, namun hal tersebut jika tidak dilakukan (no action) maka hal 

tesebut akan menimbulkan kondisi statik dan membuat cerita menjadi 

membosankan serta berjalan sangat lambat (hlm. 128). Kondisi lain dapat terjadi 

adalah jumping di mana aksi yang dilakukan karakter tidak logis dan terlalu cepat 

diputuskan tanpa ada pertimbangan lain (hlm. 129). 

Sublett (2014) menjelaskan bahwa Act II adalah saat main character 

menghadapi berbagai obstacles dan masalah. Semakin banyak masalah semakin 

baik. Masalah tersebut dapat membuat main character bertumbuh secara mental 

dan membuat cerita lebih menarik. Dia menyatakan bahwa sebaiknya membuat 

kehidupan main character susah, sehingga menimbulkan kesan dramatik yang lebih 

serta tidak membuat penonton merasa dicurangi dengan cerita ini. Di akhir Act II 
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adalah lowest point dari main character. Main character berada dalam sebuah 

posisi di mana dia sudah melakukan segala hal, namun tetap tidak berhasil. Pada 

saat ini, main character hampir atau sudah menyerah (hlm. 72 – 75). 

  

2.2.3 Act III 

Act III adalah resolusi. Field (2005) menyatakan bahwa Act III adalah waktu di 

mana karakter mendapatkan solusi, namun hal ini bukan akhir dari cerita. Resolusi 

berarti menyelesaikan (resolve) cerita, namun bukan ending dari cerita. Ending dari 

cerita digambarkan dalam sebuah scene atau sequence yang berada di akhir film.  

Di dalam Act III, karakter menyelesaikan konflik setelah mencapai klimaks (hlm. 

26). 

 Sublett (2014) menuliskan bahwa Act III adalah klimaks dan ending. Dalam 

Act III ini adalah penentuan apakah main character berhasil atau tidak. Act III ini 

juga penulis harus menyediakan jawaban dari pertanyaan yang muncul dari Act I 

dan Act II. Jawaban ini dapat diberikan setelah main character berhasil atau tidak, 

namun jangan terlalu lama, karena dapat membuat penonton pergi setelah 

mengetahui akhir cerita untuk main character. Di Act III juga terjadi klimaks. 

Climax adalah penentu terakhir (hlm. 75 – 77).  

 Batty (2012) menuliskan bahwa Act III adalah end/resolution/re-

establishment. Di dalam Act III, karakter protagonis memiliki dua pilihan, 

mencapai goal atau gagal mencapai goal. Biasanya karakter protagonis mencapai 

goal tersebut atau tercapai dengan hal yang tidak diduga, namun ada juga yang tidak 
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berhasil mencapainya. Jika tidak tercapai, bisa saja itu menjadi hal yang lebih baik 

dari pada jika goal tercapai. Batty (2012) juga menjelaskan bahwa karakter 

protagonis biasanya kembali ke tempat awalnya, namun dengan dunia atau story 

world yang baru atau paling tidak dengan pandangan yang baru terhadap dunianya 

yang dulu (hlm. 80).   

2.2.4 Beat Sheet 

Snyder (2005) menuliskan dalam bukunya, bahwa dalam menulis sebuah naskah 

film, struktur cerita sangat penting. Beliau menulis tanpa struktur cerita yang baik, 

naskah yang ditulis tidak akan bertahan dan akan diubah oleh orang lain, kemudian 

orang tersebut yang akan mengakui bahwa naskah tersebut miliknya. Maka dari itu, 

Snyder mengatakan bahwa struktur naskah harus benar (hlm 113 – 114).  

Snyder (2005) menjelaskan teori Three Structure adalah teori yang bagus, 

namun masih kurang detail sehingga masih banyak cara yang dapat dilakukan, 

namun tidak membuat struktur cerita menjadi kuat. Karena hal tersebut, beliau 

mengemukakan teori sendiri yang disebut dengan Blake Snyder Beat Sheet yang 

berisikan 15 beat dalam sebuah cerita (hlm. 115 – 116). Dalam Blake Snyder Beat 

Sheet Snyder (2005) membaginya menjadi:  

1. Opening Image (halaman 1) 

Snyder (2005) menjelaskan bahwa dalam opening image, cerita 

digambarkan dalam segi tone, mood serta style yang digunakan dalam film 

ini. Dalam bagian ini pula dapat dilihat bagaimana kehidupan karakter 

utama sebelum ‘berpetualang’ menuju kehidupannya yang baru. Beliau juga 
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menulis bahwa opening image harus berlawanan dengan final image yang 

ada di akhir cerita atau beat terakhir (hlm. 119 – 120).  

2. Theme Stated (halaman 5) 

Dalam beat yang terletak di halaman kelima dari naskah, Snyder (2005) 

menjelaskan bahwa ada suatu pernyataan atau pertanyaan, yang biasanya 

dikatakan oleh karakter lain kepada karakter utama, yang menjadi tema dari 

film ini. Biasanya percakapan tersebut tidak dianggap penting oleh karakter 

utama, namun hal tersebut akan menjadi penting seiring dengan berjalannya 

cerita. Beliau menulis bahwa pernyataan yang disebut sebagai thematic 

premise ini adalah sebagai pernyataan penulis bahwa hal ini akan dibuktikan 

begitu film selesai (hlm. 121 – 123). 

3. Set Up (halaman 1 – 10) 

Dalam bagian ini, Snyder (2005) berkata bahwa karakter utama beserta goal 

dan hal yang dipertaruhkan diperkenalkan. Seluruh karakter yang muncul 

di A story juga diperkenalkan di 10 halaman pertama. Snyder juga berkata 

bahwa 10 halaman ini sangat penting bagi sebuah film, karena dalam 10 

menit pertama (10 halaman pertama) penonton atau pembaca akan tertarik 

dengan film tersebut atau malah bisa bosan dan tidak akan melanjutkannya. 

Sehingga jika ingin film berhasil maka 10 halaman pertama harus menarik. 

Beliau juga menulis dalam bagian ini, film harus bisa menunjukkan hal – 

hal yang dimiliki karakter yang perlu diubah atau yang kurang dalam hidup 

karakter utama. Snyder menutup bagian ini dengan menulis bahwa dalam 
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set up akan terasa bagaikan sesuatu yang besar akan terjadi nantinya (hlm. 

123 – 125). 

4. Catalyst (halaman 12) 

Snyder (2005) menulis jika dalam set up semua tertulis bagaimana 

kehidupan karakter utama sebelum ‘petualangan’ dimulai, maka bagian ini 

adalah dimana hal tersebut hancur. Bagian ini adalah dimana karakter utama 

mendapatkan sebuah kejadian yang mengubah kehidupannya. Sebuah 

kejadian yang memulai ‘petualangan’ karakter utama menuju kehidupan 

yang lebih baik. Beliau menulis bahwa bagian yang terletak pada halaman 

kedua belas ini adalah sebuah kejadian yang tidak menyenangkan bagi 

karakter utama (hlm. 126 – 127). 

5. Debate (halaman 12 – 25) 

Dalam bagian ini, yang berada dalam halaman 12 – 25, Snyder (2005) 

menuliskan bahwa bagian ini tentang perdebatan. Perdebatan yang 

dimaksud adalah perdebatan yang berada di dalam diri karakter utama. 

Perdebatan dimana karakter utama menyadari betapa ‘gila’ keadaannya dan 

tindakan yang akan dilakukannya. Beliau menuliskan bahwa ‘debat’ ini 

harus menunjukkan sebuah pertanyaan yang harus dijawab agar bisa masuk 

ke dalam ACT II (hlm. 127 – 129). 

6. Break into Two (halaman 25) 

Snyder (2005) menulis bahwa dalam bagian ini, harus ada sesuatu yang 

besar terjadi sebagai penanda bahwa karakter memasuki ACT II yang 
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Snyder tulis sebagai antithesis (ACT I sebagai thesis dan ACT III sebagai 

synthesis). Dalam bagian ini, Snyder menulis bahwa karakter harus 

memutuskan sendiri bahwa ia ingin ‘memasuki’ ACT II. Karakter utama 

tidak bisa dipancing untuk ‘memasuki’ ACT II, namun karakter utama 

memilih untuk masuk (hlm. 129 – 130). 

7. B Story (halaman 30) 

Dalam bagian ini, Snyder (2005) menulis, bahwa tema cerita terlihat. 

Bagian ini juga menjadi sebuah hal samping yang membawa karakter utama 

serta penonton untuk ‘istirahat’ dari A story yang baru saja memasuki ACT 

II. Dalam bagian ini pula sering kali muncul karakter – karakter baru yang 

berlawanan dengan karakter yang muncul dalam ACT I. Snyder menulis 

bahwa bagian ini menjadi bagian penting bagi karakter untuk mencari jalan 

keluar dalam A story (hlm. 130 – 132). 

8. Fun and Games (halaman 30 – 55) 

Dalam bagian ini, Snyder (2005) menganggapnya sebagai the promise of 

the premise, sebagai inti dari poster film ini. Beliau menjelaskan bahwa 

dalam bagian ini penulis tidak mementingkan jalannya cerita, namun 

bagaimana ‘bersenang – senang.’ Menurutnya, bagian ini yang berada di 

halaman 30 sampai 55 adalah inti dari film tersebut. Snyder menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dari ‘bersenang – senang’ adalah dimana dalam 

bagian ini cerita terasa lebih ringan (hlm. 132 – 134). 

9. Midpoint (halaman 55) 
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Snyder (2005) menjelaskan midpoint adalah titik tengah sebuah film yang 

terletak pada halaman 55. Beliau menulis bahwa midpoint menjadi hal 

penting dari sebuah film. Bagian ini adalah dimana karakter menang 

(kemenangan yang palsu) atau kalah (kekalahan yang palsu). Hal yang 

dipertaruhkan akan bertambah serta ‘kesenangan’ yang sebelumnya akan 

menghilang dan kembali ke dalam jalan cerita. Snyder menjelaskan bahwa 

midpoint akan berlawanan dengan all is lost yang berada pada halaman 75 

dan akan dibahas kemudian. Jika di midpoint karakter ‘menang’, maka di 

all is lost karakter ‘kalah’ begitu juga sebaliknya (hlm. 135 dan 138 – 139).   

10. Bad Guys Closed in (halaman 55 – 75) 

Dalam bagian ini, Snyder (2005) menuliskan sebagai hal yang paling susah 

untuk ditulis. ‘Bad guys’ berkumpul kembali atau mengumpulkan 

kekuatannya kembali untuk membalas karakter utama. Di sisi lain, 

‘kelompok’ karakter utama mulai tergoyah. Bagian ini menunjukkan bahwa 

sisi ‘jahat’ berusaha mengambil kembali kekuasaannya dan tidak ada hal 

apapun yang bisa dilakukan oleh karakter utama Hal ini berada di halaman 

ke – 55 sampai halaman 75 (hlm. 139 – 141).  

11. All Is Lost (halaman 75) 

Pada bagian ini, Snyder (2005) menulis, bahwa karakter kalah serta tidak 

ada harapan untuk menang. Bagian ini berlawanan dengan midpoint, 

sehingga jika di midpoint karakter kalah, maka pada bagian ini ia menang. 

Snyder menyebut bagian ini harus memiliki whiff of death dimana sering 

kali ditandai dengan kematian seseorang atau sesuatu yang menyimbolkan 
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hal tersebut. Hal ini sebagai sebuah tanda bahwa kehidupan karakter yang 

lama, cara berpikir dan karakter yang lama mati dan akan digantikan oleh 

yang baru (hlm. 141 – 143). 

12. Dark Night of The Soul (halaman 75 – 85) 

Snyder (2005) menulis bahwa dalam bagian ini, menunjukkan bagaimana 

perasaan karakter setelah ‘kalah.’ Beliau menulis bahwa hal ini dapat terjadi 

dalam beberapa detik saja atau dapat menjadi lima menit. Dalam bagian ini 

adalah dimana karakter menyerahkan dirinya kepada takdirnya. Snyder 

menjelaskan bahwa hal ini adalah hal yang penting. Hal yang membuat 

karakter menyadari kesalahannya (hlm 145 – 146).  

13. Break into Three (halaman 85) 

Snyder (2005) menulis bahwa karakter menemukan solusi permasalahanya. 

Solusi yang didapat berasal dari karakter dari B story yang adalah sebuah 

hal yang menarik karakter dari A story. Pada bagian ini karakter dari A story 

dan B story bertemu dan membantu karakter menemukan solusinya. 

Karakter utama akhirnya menemukan solusi berkat kejadian yang ada di B 

story (hlm. 146 – 147). 

14. Finale (halaman 85 – 110) 

Snyder (2005) menjelaskan bahwa bagian ini adalah ACT III. Bagian 

dimana pelajaran yang diterima karakter dilakukan. Dimana karakter 

menang di A story atau pun B story. Pada bagian ini karakter ‘menjatuhkan’ 
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dunia yang lama dan membangun dunia yang baru. Karakter antagonis 

harus dikalahkan dan harus dalam cara yang emosional (hlm. 147 – 148). 

15. Final Image (halaman 110) 

Snyder (2005) menulis bahwa pada bagian ini, berlawanan dengan opening 

image. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa keadaan sudah berubah dan 

menjadi lebih baik. Beliau menulis jika final image tidak ditemukan atau 

tidak ada, maka cek kembali bagian ACT II, karena pasti ada yang salah di 

sana (hlm. 148).  

2.2.5 Psychological Narrative dan Apsychological Narrative 

Chatman (1978) menulis bahwa menurut Todorov dalam bukunya, Theorie De La 

Litterature (1965), ada dua kategori dalam bercerita, yaitu plot – centered atau 

apsychological dan character – centered atau psychological narrative. Beliau 

menuliskan bahwa dalam psychological narrative, aksi atau tindakan yang 

dilakukan adalah untuk menunjukkan sifat karakter tersebut, namun dalam 

apsychological narrative aksi atau tindakan berdiri sendiri tidak untuk 

menunjukkan sifat karakter. Chatman (1980) menuliskan Todorov menjelaskan 

bahwa dalam apsychological narrative, aksi tidak menggambarkan karakter namun 

malah karakter bergantung kepada aksi tersebut.  (hlm. 113 – 114).  

Chatman (1978) mengutip Todorov bahwa pada apsychological narrative 

sebuah sifat karakter langsung menentukan apa yang karakter tersebut akan 

lakukan, sedangkan dalam psychological narrative, berdasarkan sifat tersebut, 

karakter dapat melakukan beberapa tindakan, karakter tersebut memiliki beberapa 

pilihan untuk bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa apsychological narrative 

Penerapan Prinsip Konfusianisme..., Nadia Kezia Hotar, FSD UMN, 2019



36 
 

menganggap karakter hanya sebagai subjek, sedangkan dalam psychological 

narrative karakter yang menentukan seluruh tindakan yang karakter tersebut ambil. 

Maka dari itu, apsychological narrative disebut sebagai plot – driven dan 

psychological narrative disebut sebagai character – driven (hlm. 114).  

2.2.6 Scene 

Field (2005) menuliskan bahwa sebuah scene yang bagus akan membuat film yang 

bagus. Scene adalah sebuah unit penting dalam sebuah naskah, karena hal tersebut 

menceritakan cerita yang ada di dalam naskah tersebut. Sebuah scene memiliki dua 

fungsi; menjalankan cerita atau memberikan informasi mengenai karakter atau bisa 

pula dua – duanya. Field menjelaskan jika sebuah scene tidak memiliki salah satu 

dari fungsi tersebut, maka scene tersebut tidak usah ada, karena menjadi tidak 

penting (hlm. 161 – 162).  

 Field (2005) menjelaskan bahwa scene boleh sepanjang atau sependek 

apapun. Hal tersebut tidak memiliki format khusus. Beliau menulis bisa saja sebuah 

scene sampai tiga halaman atau bisa saja hanya sedikit saja (satu shot saja). Asalkan 

memiliki fungsi, maka sebuah scene bisa ditulis sepanjang atau sependek apapun, 

semua tergantung dengan cerita yang ingin diceritakan (hlm. 162). 

 Dalam sebuah scene, Field (2005) menjelaskan bahwa ada dua elemen 

penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah tempat dan kedua adalah waktu.  

Beliau menulis bahwa sebuah scene terjadi dalam sebuah tempat dan waktu yang 

spesifik. Tempat biasanya dimulai dengan INT. atau EXT. yang menunjukkan 

tempatnya di dalam ruangan (INT) atau di luar ruangan (EXT). Waktu ditandai 
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dengan DAY atau NIGHT, walau dalam beberapa naskah ditulis dengan waktu 

yang lebih spesifik demi kepentingan cerita (hlm. 163). 

 Field (2005) menuliskan pula bahwa jika sebuah scene memberikan dua 

atau lebih inforrmasi akan membuat penonton atau pembaca bingung. Sehingga 

lebih baik menuliskan satu informasi penting saja di dalam tiap scene. Field juga 

menuliskan bahwa ada dua tipe scene, yaitu action scene dan dialogue scene. Action 

scene memberikan informasi secara visual, sedangkan dialogue scene memberikan 

informasi dalam bentuk percakapan karakter. Field menjelaskan bahwa kebanyakan 

film menggunakan campuran dari keduanya (hlm 165 – 166).    

2.3. Konfusius 

Agama atau ajaran Konghucu muncul kira – kira 500 SM dan dikemukakan oleh 

Kong Zi atau Konfusius. Konghucu memiliki beberapa buku yang dianggap sebagai 

pedomannya, namun penulis akan lebih berpusat pada buku Lun Yu yang sering 

disebut dengan The Analects of Confucius. Konghucu muncul hampir bersamaan 

dengan Taoisme, namun mereka berbeda dan di dalam beberapa buku menyebutkan 

bahwa Lao Zi, pengajar ajaran Taoisme, berumur lebih tua 20 tahun dari pada Kong 

Zi (Wang, 2016). Ada beberapa sumber yang menulis bahwa Kong Zi dan Lao Zi 

pernah bertemu dan Kong Zi menjuluki Lao Zi “Si Naga Besar” (Wang, 2016).  

 Buku Lun Yu atau The Analect of Confucius sendiri sebenarnya adalah buku 

yang berisikan percakapan Kong Zi dengan murid – muridnya yang dikumpulkan 

oleh kedua muridnya, You Zi dan Zheng Zi. Buku ini sebenarnya adalah kumpulan 

20 buku yang kemudian dianggap sebagai bab, sehingga ada 20 bab di dalam buku 

Lun Yu ini (Norden, 2002). Norden (2002) menulis bahwa buku ini memiliki tiga 
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versi pada jaman Dinasti Han. Buku yang sekarang ada diperedaran adalah buku 

yang sudah diterjemahkan ulang oleh penerjemah pada Dinasti Han (hlm 13).  

 Dalam skripsi ini, penulis hanya memasukkan beberapa prinsip yang ada 

dalam 9 bab dari buku Lun Yu atau The Analects of Confucius serta hanya 

menggunakan beberapa poin yang ada di dalam bab tersebut. Prinsip yang 

dimasukkan adalah prinsip – prinsip Konghucu yang dapat diterapkan dalam 

naskah film panjang Jia. Di bawah ini adalah bab – bab yang akan digunakan. 

2.3.1 Bab 1 – Utamakan Belajar 

Di dalam bab ini, penulis akan memakai 4 poin dari 16 poin. Poin yang diambil 

berasal dari poin nomor 2, poin nomor 6, poin nomor 9, dan poin nomor 10. 

1. Poin nomor 2 

Dalam Poin nomor 2, Wang (2016) menuliskan apa yang Kong Zi katakan 

bahwa berbakti kepada orang tua dan sayang kepada saudara – saudaranya 

adalah hal yang paling dasar dalam mempraktikkan rasa cinta kasih (hlm. 2 

dan 9).  

2. Poin nomor 6 

Dalam poin nomor 6, Wang (2016) menuliskan apa yang Kong Zi katakan 

bahwa harus berbakti kepada orang tua dan diluar bersikap sopan terhadap 

orang yang lebih tua serta jika masih ada waktu belajarlah yang lebih baik 

(hlm. 3 dan 10).  
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3. Poin nomor 9 

Wang (2016) menuliskan bahwa upacara pemakaman harus menunjukkan 

sikap turut berduka dan saat upacara sembahyang kepada leluhur, harus 

menghormati dan mengenang jasa leluhurnya (hlm. 5). 

4. Poin nomor 10 

Dalam poin nomor 10, Wang (2016) menuliskan cara untuk mendapatkan 

informasi dengan mudah, yaitu dengan berpenampilan sejuk berwibawa, 

berbudi luhur, selalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain, 

hidupnya sederhana dan hemat, rendah hati dan mau mengalah. 

2.3.2 Bab 2 – Membangun Pemerintahan yang Bermoral 

Dalam bab ini, terdapat 18 poin yang dituliskan, namun penulis hanya akan 

mengambil poin yang berada di dalam poin nomor 5 dan nomor 16. 

1. Poin nomor 5 

 Di dalam poin nomor lima, Kong Zi menuliskan bagaimana seorang anak 

berbakti kepada orang tuanya. Poin tersebut menceritakan bagaimana Meng 

Yi Zi, salah satu murid Kong Zi bertanya bagaimana berbakti kepada orang 

tua. Kong Zi menjelaskan dengan tidak melanggar tata krama. Kong Zi 

menjelaskannya dengan lebih detail agar berbakti dengan tulus saat orang 

tua masih hidup, namun jika sudah tiada maka memberikan upacara 

pemakaman dengan baik serta upacara sembahyang dengan baik dan tidak 

asal - asalan. Wang (2016) menjelaskan bahwa saat orang tua masih hidup, 
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perlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian (hlm. 

24).  

2. Poin nomor 15 

Poin nomor 15, Wang (2016) menuliskan bagaimana Kong Zi menjelaskan 

cara agar rakyat mau mengikuti perintah. Beliau berkata agar memilih orang 

yang jujur dan berbakat serta menyingkirkan orang yang tidak jujur dan 

tidak berbakat. Dengan begitu, rakyat akan mengikuti perintah (hlm. 21).  

2.3.3 Bab 3 – Upacara Tarian Raja 

Dalam bab 3 ini hanya satu poin yang akan dipakai dari 11 poin. Poin tersebut 

adalah poin nomor 9. Wang (2016) menuliskan bahwa jika sedang bahagia jangan 

sampai lupa daratan dan saat sedih jangan sampai berlebihan dan mengganggu 

kesehatan serta kejiwaan. Kong Zi mengajarkan hal tersebut dari kitab puisi Guan 

Sui (hlm. 32).   

2.3.4 Bab 4 – Harta Kekayaan dan Kedudukan 

Di dalam bab ini, terdapat 2 poin yang dapat diterapkan didalam skripsi ini dari 20 

poin yang ada, yaitu dari poin nomor 3, poin nomor 19 dan poin nomor 20. 

1. Poin nomor 3 

 Poin nomor 3 menjelaskan bahwa Kong Zi berkata jika seorang yang 

memiliki welas asih, maka orang tersebut akan mencintai orang baik, namun 

juga tidak membenci orang jahat. Wang (2016) menafsirkan bahwa jika 

seseorang memiliki hati yang berwelas asih, maka orang tersebut tidak akan 
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membenci orang lain dan akan mencintai atau menyayangi semua orang 

(hlm. 44).  

2. Poin nomor 20 

Poin nomor 20 menuliskan bahwa Kong Zi berkata orang yang memiliki 

kebajikan pasti banyak orang yang mendekatinya (Wang, 2016). 

2.3.5 Bab 5 – Gong Ye Chang 

Dari bab 5 yang berisikan 12 poin, hanya ada dua poin yang akan diambil, 

yaitu dari poin nomor 4 dan nomor 6. 

1. Poin nomor 4 

Di dalam poin ini, Wang (2016) menuliskan penjelasan Kong Zi mengenai 

Kong Wen Zi yang disebut sebagai orang terpelajar. Beliau berkata bahwa 

Kong Wen Zi rajin belajar, pintar dan tidak malu bertanya kepada orang 

dibawahnya (hlm. 48 – 49). 

2. Poin nomor 6 

 Kong Zi berkata bahwa Yan Ping Zhong sangat mudah bergaul, semakin 

lama berteman dengannya semakin dihormati (Wang, 2016).  

2.3.6 Bab 7 – Etika Zaman Dahulu 

Dari Bab 7 ini, hanya terdapat satu poin yang dapat diambil dari 20 poin yang ada. 

Poin tersebut diambil dari poin nomor 20. Di dalam poin tersebut, ditulis bagaimana 

Kong Zi berpenampilan. Kong Zi terlihat sejuk, tidak garang dan berwibawa. 

Beliau juga rendah hati, serius, namun santai dan anggun. Wang (2016) menuliskan 
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bahwa hal tersebut menuliskan bagaimana Kong Zi berpenampilan dan dapat 

diteladani (hlm. 73). 

2.3.7 Bab 8 – Kebesaran Raja Yu 

Dari 13 poin yang ada di dalam bab ini, hanya ada satu poin yang akan dipakai yang 

berasal dari poin nomor 5. Di dalam poin tersebut, Kong Zi mengajarkan bahwa 

keberanian tanpa akal hanya akan membuat masalah baru, jika ada orang yang tidak 

berperikemanusiaan, ia akan dibenci namun masih bisa berulah (Wang, 2016). 

2.3.8 Bab 10 – Menghormati Semua Orang 

Dari bab ini, hanya satu poin yang akan dipakai dari total 14 poin. Poin tersebut 

diambil dari poin nomor 14. Poin tersebut menjelaskan bagaimana Kong Zi melihat 

seekor burung terbang saat melihat orang jahat, namun setelah melihat bahwa tidak 

ada bahaya, burung tersebut kembali dan mencari makan. Kong Zi berkata bahwa 

burung tersebut sangat pintar dalam melihat keadaan disekitarnya. Mendengar 

perkataan gurunya, Zi Lu memberikan hormat kepada burung tersebut. Wang 

(2016) menuliskan bahwa Kong Zi mengajari muridnya agar pandai melihat situasi 

seperti burung tersebut (hlm. 107).  

2.3.9 Bab 12 – Kesetiaan dan Kepercayaan 

Di dalam bab 12 ini, terdapat 20 poin, namun hanya 4 poin yang akan dibahas, 

yaitu:  

1. Poin nomor 3 

Poin kedua berasal dari poin nomor 3. Di dalam poin tersebut Kong Zi 

berkata kepada Si Ma Niu, salah satu muridnya tentang bagaimana memiliki 
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kemanusiaan. Kong Zi menjelaskan bahwa seorang yang memiliki 

kemanusiaan tidak akan berbicara sembarangan. Ia akan berpikir dahulu 

sebelum berbicara. Wang (2016) menuliskan bahwa seorang yang memiliki 

kemanusiaan tidak akan banyak bicara dan tidak sembarang berbicara (hlm. 

133). 

3. Poin nomor 5 

Poin nomor 5 menjelaskan perkataan Kong Zi yang berkata bahwa hidup 

dan mati serta kaya dan menjadi orang terpandang Tuhan yang menentukan. 

Jika seorang Jun Zi memiliki harga diri, sopan, dan hormat terhadap semua 

orang, maka semua orang dari empat penjuru dunia akan menjadi 

saudaranya (Wang, 2016). 

4. Poin nomor 11  

Poin terakhir diambil dari poin nomor 11. Poin tersebut Kong Zi berkata 

bahwa beliau sama dengan orang lain, tidak ingin membuat perkara. Wang 

(2016) menjelaskan bahwa Kong Zi mengajarkan untuk tidak menimbulkan 

perkara (hlm. 135). 

2.3.10 Bab 20 – Lima Kebajikan 

Di dalam bab 20 ini, hanya terdapat dua poin, namun hanya akan menggunakan 

satu poin yaitu poin nomor 1. Poin tersebut menceritakan bagaimana percakapan 

Kong Zi dengan muridnya, Zi Zhang. Kong Zi menjelaskan bagaimana 

menjalankan pemerintahan yang baik, yaitu dengan melakukan Lima kebajikan 

mulia dan tidak melakukan empat hal yang jahat. Lima kebajikan mulia berisikan: 
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1. Harus dengan suka rela menyerahkan keuntungan milik rakyat dan tidak 

merasa kehilangan (memberikan apa yang menjadi hak rakyat) 

2. Rakyat bekerja bakti dengan senang, tanpa mengeluh (bekerja bakti saat 

rakyat tidak sibuk) 

3. Memiliki keinginan pribadi, namun tidak menjadi tamak (mencintai orang 

lain) 

4. Tidak sombong saat sudah jaya (orang berjabatan tinggi tidak membeda – 

bedakan) 

5. Berwibawa tetapi tidak kejam (penampilan rapi dan anggun, tidak 

menunjukkan kekejaman) 

Empat hal yang jahat adalah: 

1. Tidak bersungguh – sungguh mendidik rakyat dan membunuh rakyat yang 

melanggar 

2. Memerintah rakyat untuk kerja mendadak dan meminta hasilnya (otoriter) 

3. Terlambat memberitahu tugas, namun menuntut selesai pada waktu yang 

ditentukan 

4. Keuntungan milik rakyat dikurangi  

Wang (2016) menjelaskan bahwa dalam poin tersebut Kong Zi menjelaskan doktrin 

dalam mengelola pemerintahan (hlm. 214). 
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