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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

McKee (1997) menyatakan bahwa konflik ialah jiwa dari sebuah kisah. Kisah-kisah 

tersebut, menurut Blazer (2015), dapat dituturkan dengan menggunakan animasi 

secara tidak terbatas. Sang kreator dapat melanggar hukum gravitasi, membangun 

dunia imajiner, membawa penonton pada sebuah perjalanan hanya dengan 

menggunakan bentuk, suara dan warna sederhana. Semua mungkin terjadi dalam 

dunia dan imajinasi yang dibangun oleh pembuat animasi. 

Selby (2013) menyatakan bahwa istilah “animasi” berasal dari bahasa Latin 

yakni animare, yang berarti “memberi kehidupan” kepada benda mati melalui ilusi 

pergerakan. Animasi pada dasarnya merupakan upaya menciptakan rentetan 

gambar yang tampak bergerak maju melalui “persistence of vision”. Konsep 

tersebut memaparkan bahwa mata penonton melihat gambar-gambar tersebut 

secara cepat sehingga otak menangkap gambar tersebut menjadi seolah-olah 

bergerak (hlm. 9). Konsep mengenai animasi, menurut Williams (2001), sudah ada 

sejak zaman dahulu kala dan terbukti melalui adanya penemuan lukisan binatang 

yang terpapar di dinding gua, yang digambarkan memiliki banyak kaki untuk 

menimbulkan kesan pergerakan (hlm. 11). 
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Animasi, menurut Selby (2013), merupakan sebuah bentuk ekspresi audio 

visual yang luar biasa efektif dan mengagumkan dalam memadukan gambar 

bergerak dan suara untuk menyampaikan cerita dan ide. Medium yang fleksibel ini 

memungkinkan para pembuatnya dapat bereskplorasi dalam berbagai perangkat 

komunikasi seperti film, serial televisi, iklan komersial, dan lain sebagainya. 

Animasi memiliki potensi yang tidak mampu dicapai film live-action dikarenakan 

kemampuannya dalam berkomunikasi melampaui batas usia, etnik, gender, bangsa, 

dan kepercayaan. Animasi membuktikan bahwa ia merupakan medium yang 

memiliki kemampuan untuk menghibur, menginformasikan, mengedukasi, dan 

menginspirasi (hlm. 6-7).  

 Selby (2013) memaparkan produksi animasi terdiri dari tiga tahapan yakni: 

pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Tahapan-tahapan ini dipergunakan 

untuk mempermudah identifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam 

mengkonstruksi sebuah film animasi. Pra-produksi ialah tahap persiapan, 

eksplorasi dan pengembangan ide, naskah, storyboard, visual, konsep suara, dan 

material-material yang dibutuhkan untuk membuat animasi. Produksi ialah tahap 

realisasi project dimana fase ini berisikan proses animasi karakter, pembuatan 

environment, hingga proses rendering. Pasca-produksi ialah tahap terakhir di mana 

semua material disatukan dan disunting sehingga siap untuk rilis dan distribusi 

(hlm. 13-17). 
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2.2. Storyboard dan Shot 

Paez dan Jew (2013) menjelaskan bahwa storyboard pada dasarnya merupakan 

sebuah cara cepat dalam bertutur secara visual. Walaupun seorang storyboard artist 

harus menguasai kemampuan menggambar, gambar/ilustrasi bukanlah hal 

terpenting dalam storyboard. Storyboard ialah tentang komunikasi dan memiliki 

tujuan akhir menyampaikan kisah (hlm. 2).  

 Storyboard, menurut Selby (2013), memuat kumpulan gambar yang 

melukiskan poin-poin frame film yang penting dalam urutan kronologis. Tiap-tiap 

panel gambar tersebut dilengkapi oleh informasi seperti penomoran scene dan shot, 

deskripsi naratif singkat, petunjuk jenis shot, pergerakan kamera, dialog, maupun 

catatan sutradara. Pembuatan storyboard pada tahap pra-produksi animasi 

sangatlah menghemat pengeluaran serta mampu memecahkan kendala-kendala 

visual. Selain itu, storyboard juga terbukti mampu menjadi fase di mana para 

animator dapat berekspresi dalam menginterpretasikan film secara visual dan 

menghadirkan sesuatu yang baru dan unik (hlm. 75-76). 

Block (2007) memaparkan bahwa storyboard berisikan gambar-gambar 

yang merepresentasikan shot-shot yang ada pada film (Hlm. 114). Shot sendiri 

dimaknai oleh Thompson dan Bowen (2013) sebagai rekaman sebuah aksi atau 

kejadian yang merupakan komponen terkecil dari komunikasi visual dalam bahasa 

sinematik. Pembuat film yang sukses memanfaatkan keterhubungan antara 

penonton dengan makna yang ada pada shot untuk menciptakan pengalaman 

sinematik yang efektif (hlm. 8, 284).  
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Selby (2013) menginterpretasikan shot sebagai tingkah kamera sebagai 

‘mata’ yang memuat informasi pada tingkat dasar, namun dapat pula mengaduk 

emosi penonton jika digunakan secara imajinatif. Kamera dapat digunakan dalam 

beragam posisi sehingga menciptakan berbagai opsi shot dan juga beragam 

pergerakan kamera yang mampu memberikan ruang kreatif ke pada sutradara untuk 

memperoleh shot yang dikehendaki (hlm. 86-87). Berikut ialah komponen-

komponen dalam shot yang penulis rangkum dari berbagai buku mengenai shot dan 

storyboard. 

2.2.1. Jarak Kamera 

1. Extreme Long Shot/ Extreme Wide Shot 

Mercado (2011) memaparkan bahwa extreme long shot memungkinkan 

komposisi yang menitikberatkan pada ukuran lokasi (hlm. 65). Thompson 

dan Bowen (2013) menjelaskan bahwa extreme long shot merupakan shot 

yang memperlihatkan ruang dan jarak pandang yang sangat luas. Jenis shot 

ini pada umumnya difungsikan untuk membuka sebuah adegan atau 

establishing shot, menampilkan informasi mengenai environment, 

menggambarkan adegan-adegan di luar ruangan (hlm. 13).  

2. Very Long/Wide Shot 

Menurut Thompson dan Bowen (2013), Very long shot merupakan shot 

yang dapat digunakan di dalam ataupun luar ruangan yang menyediakan 

cukup ruang dalam sebuah set lokasi. Shot tetap banyak memuat 

environment. Namun, yang menjadi pembeda dengan extreme long shot 

ialah figur manusia menjadi tampak sedikit lebih jelas, walaupun tetap 
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dengan detail yang terbatas. Jenis shot ini digunakan untuk menunjukan 

tempat, waktu, serta subjek (hlm. 14). 

3. Long Shot/Wide Shot 

Wide shot atau kerap disebut full body shot adalah shot yang 

memperlihatkan figur tokoh secara lebih jelas dan dekat sehingga mampu 

menarik perhatian penonton. Walaupun demikian, lingkungan di sekeliling 

tokoh tetap menjadi bagian penting dan terlihat dengan jelas di dalam shot. 

Jenis shot ini dapat berfungsi dengan baik sebagai sebuah establishing shot, 

terutama untuk penggunaan di dalam ruangan yang memiliki ruang lebih 

kecil (Thompson dan Bowen, 2013, hlm. 15). 

4. Medium Long Shot 

Thompson dan Bowen (2013) mendeskripsikan medium long shot sebagai 

shot yang tidak memperlihatkan seluruh tubuh, melainkan memotongnya di 

sekitar kaki, baik di atas maupun di bawah lutut. Shot ini menonjolkan tokoh 

secara lebih merinci dengan memperlihatkan detail baju, gender, dan 

ekspresi wajah (hlm. 16). 

5. Medium/Mid Shot 

Thompson dan Bowen (2013) memaparkan bahwa shot ini dapat disebut 

waist shot karena frame memotong figur tokoh di area pinggang. Figur 

tokoh menjadi hal yang paling menonjol dalam frame. Pergerakan tokoh 

harus lebih diperhatikan karena jenis shot ini memiliki framing yang lebih 

rapat (hlm. 17). 
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6. Medium Close-Up 

Dalam medium close-up shot, menurut Thompson dan Bowen (2013), fitur-

fitur wajah dapat dilihat secara jelas dan kentara. Tubuh tokoh terpangkas 

mulai dari dada dan bagian atas siku tangan di dalam model shot ini. Shot 

yang dapat disebut bust shot ini merupakan salah satu shot yang paling 

sering digunakan dalam dunia film karena kemampuannya memperlihatkan 

berbagai informasi mengenai karakter ketika berbicara, mendengar, atau 

menampilkan aksi dengan sedikit pergerakan badan. Pada jenis shot ini, 

lingkungan sekitar tokoh bukan menjadi poin pokok (hlm. 18). 

7. Close-Up 

Tipe shot ini menjadikan wajah tokoh menjadi fokus utama. Shot yang 

umum disebut head shot ini memotong dari bagian atas rambut tokoh hingga 

ke bawah frame yang dapat dimulai di mana saja di bawah dagu. Ekspresi 

tokoh, pergerakan mata, mulut, terlihat dengan jelas pada tipe shot ini 

(Thompson dan Bowen, 2013, hlm. 19). 

8. Big Close-Up 

Menurut Thompson dan Bowen (2013), Pada jenis shot ini wajah tokoh 

mendominasi hampir seluruh frame. Semua detail wajah sangat terpampang 

secara gamblang di dalam frame. Shot ini memotong figur tokoh dari dahi 

hingga dagu, dan berfokus pada tokoh dan perasaan yang dialaminya (hlm. 

20). 
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9. Extreme Close-Up 

Thompson dan Bowen (2013) menjelaskan bahwa extreme close-up shot 

merupakan shot yang paling detail yang memuat framing satu bagian 

tertentu dari subjek seperti mata, hidung, ataupun tangan (hlm. 21). 

 

Gambar 2.1. Shot berdasarkan jarak kamera 

(http://learnaboutfilm.com/film-language/picture/shotsize/) 

2.2.2. Sudut Kamera 

A. Horizontal Camera Angles 

1. Frontal View 

Thompson dan Bowen (2013) menjelaskan bahwa frontal view 

menyajikan penonton seluruh wajah dan kedua mata subjek, sehingga 

memungkinkan informasi terkait tokoh dapat ditampilkan secara penuh. 

Walaupun demikian, tampilan gambar yang dihasilkan dapat menjadi 

datar dan kurang berdimensi, tergantung pada penggunaan unsur visual. 
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Frontal view dapat digunakan untuk menunjukkan subjek yang sedang 

berbicara, berpikir, atau berjalan ke arah kamera (hlm. 50). 

2. ¾ Front View 

Terkadang disebut ¾ front atau ¾ profile, ¾ front view merupakan sudut 

pengambilan gambar secara menyerong, serta merupakan sudut shot 

horizontal yang paling umum digunakan dalam pembuatan film fiksi. 3/4 

front view ini menyajikan penonton gambaran sisi wajah dari subjek dan 

kedalaman dimensi secara jelas. Selain itu, sudut ini juga menghasilkan 

headroom dan look room yang pas apabila subjek ditempatkan pada line 

of thirds (Thompson dan Bowen, 2013, hlm. 51). 

3. Profile View 

Profile view, menurut Thompson dan Bowen (2013), memperlihatkan 

sisi samping dari subjek. Sudut pengambilan gambar ini sangat 

menonjolkan fitur wajah seperti hidung, bibir, dan dagu. Profile view 

hanya mampu menunjukkan separuh informasi dari subjek, sehingga 

memunculkan kesan kecurigaan, kerenggangan, dan kerahasiaan. 

Penonton akan cenderung sulit terhubung dengan tokoh secara 

emosional. Namun, jika ditangani secara baik, profile shot dapat menjadi 

sangat efisien untuk menunjukkan interaksi antar subjek (hlm. 52). 

4. ¾ Back View 

Menurut Thompson dan Bowen (2013), jika dibuat menjadi shot yang 

lebih sempit, 3/4 back view terlihat seperti over the shoulder shot. Pada 

shot ini kamera diposisikan seolah menengok dari bahu subjek dan 
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memperlihatkan penonton apa yang dilihat oleh subjek. Fitur wajah dari 

subjek tidak terlihat sehingga penonton tidak mengetahui apa yang 

dirasakan subjek. Namun, ada upaya untuk mengajak penonton 

berpartisipasi untuk berpikir serta merasa seperti tokoh dalam cerita 

(hlm. 53). 

5. Full Back View 

Berbalikan dengan front view, sudut pengambilan gambar ini 

menempatkan kamera dibelakang subjek, sehingga memperlihatkan 

bagian punggung dari subjek. Jenis shot ini sepenuhnya 

menyembunyikan isi pikiran, perasaan, dan tujuan dari subjek. Walaupun 

demikian, jenis shot ini dapat menempatkan penonton seakan-akan 

berada dalam sudut pandang subjek, mengungkapkan informasi baru, 

dan menciptakan ketegangan dan misteri (Thompson dan Bowen, 2013, 

hlm. 53-54). 
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Gambar 2.2. Horizontal Camera Angles 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

B. Vertical Camera Angles 

1. Neutral Angle Shot 

Thompson dan Bowen (2013) menyatakan bahwa untuk menciptakan 

neutral angle shot, kamera dan lensanya diposisikan mengarah ke 

subjek dari satu permukaan horizontal dengan tinggi yang sama dengan 

mata subjek. Penggunaan sudut kamera ini menyebabkan subjek 

menjadi sederajat dalam persepsi penonton, tidak ada yang lebih tinggi 

ataupun lebih rendah (hlm. 55). 

2. High Angle Shot 

Menurut Thompson dan Bowen (2013), penempatan sudut kamera dari 

high angle shot menyebabkan kamera memiliki posisi yang lebih tinggi 
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dari subjek yang direkam. Lensa kamera yang menurun ke bawah ini 

berfungsi dalam berbagai hal seperti: 

a. Menimbulkan berbagai makna bagi penonton yang seolah melihat 

subjek yang tampak kerdil, lemah, tunduk, dan terjebak. 

b. Memunculkan kesan fitur wajah seperti dagu dan hidung yang lebih 

baik dan memuaskan. 

c. Menjadi representasi sudut pandang tokoh lain yang memiliki 

kedudukan atau posisi ‘lebih tinggi’ dalam film, baik secara implisit 

maupun eksplisit. Contoh: seorang raja, raksasa, hakim, juri, atau 

naga. 

d. Mampu memberikan informasi mengenai ruang, lingkup geografis, 

maupun lingkungan secara lebih objektif (hlm. 56-58). 

3. Low Angle Shot 

Berlawanan dengan high angle shot, Thompson dan Bowen (2013) 

menyatakan bahwa penempatan sudut kamera dan lensa pada low angle 

shot menjadikan kamera berkedudukan lebih rendah dan memandang ke 

subjek yang berada di atas. Low angle shot berfungsi untuk: 

a. Menimbulkan kesan lebih besar, menjulang tinggi, lebih kuat, dan 

lebih penting pada subjek yang direkam. 

b. Menjadi representasi sudut pandang tokoh yang berada dalam posisi 

yang lebih rendah dan lemah.  
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c. Mengindikasikan sudut pandang tokoh yang kagum dan 

menghormati subjek lain di dalam film. 

d. Memunculkan impresi ruang, environment, maupun lingkup 

geografis yang luas dan mengesankan (hlm. 58-61). 

 

Gambar 2.3. Vertical Camera Angles 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

2.2.3. Komposisi Shot 

1. Rule of Thirds 

Thompson dan Bowen (2013) mendeskripsikan rule of thirds sebagai 

sebuah teknik komposisi shot yang membagi frame menjadi 3 bagian, baik 

secara vertikal maupun horizontal. Bagian-bagian tersebut dibentuk oleh 

garis-garis khayal. Pada komposisi rule of thirds, subjek yang menjadi unsur 

menonjol dalam frame diposisikan pada titik temu garis tersebut (hlm. 43). 

2. Depth of Field 

Depth of field, menurut Mercado (2011), merujuk kepada area berdasarkan 

z axis yang akan berada pada fokus yang tajam. Komposisi dengan depth of 

field dalam akan memiliki area fokus yang luas, sedangkan komposisi 

dengan depth of field dangkal akan memiliki area fokus yang sempit. Depth 

of field dapat membuat setiap elemen visual menjadi tajam, menarik 
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perhatian, dan memberikan informasi yang dapat menambahkan 

pemahaman baru bagi penonton (hlm. 15).  

3. Headroom 

Headroom, menurut Thompson dan Bowen (2013), merupakan panduan 

komposisi frame yang merujuk kepada seberapa banyak ruang yang terdapat 

di antara bagian atas kepala subjek dengan tepi frame yang berada di atas 

subjek (hlm. 36). 

4. Look Room 

Thompson dan Bowen (2013) menjelaskan bahwa look room merupakan 

ruang kosong yang terdapat di antara mata subjek dengan sisi tepi frame 

yang berada di hadapan subjek. Ruang kosong atau negative space ini 

membantu memberikan keseimbangan pada frame (hlm. 40).  

5. Hitchcock’s Rule 

Menurut Mercado (2011) mengenai hitchcock’s rule, ukuran subjek di 

dalam frame menggambarkan seberapa penting subjek tersebut di dalam 

cerita. Aturan ini dapat digunakan untuk menciptakan ketegangan dan 

tekanan terutama ketika penonton tidak mengetahui alasan mengapa 

penekanan visual tersebut diterapkan pada subjek (hlm. 7-8). 
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6. Balanced/Unbalanced Composition 

Mercado (2011) menuturkan bahwa setiap objek yang ada di dalam frame 

dapat memunculkan persepsi kepada penonton berupa bobot visual tertentu. 

Komposisi balanced timbul ketika bobot visual objek tersebar merata 

(seimbang), sedangkan komposisi unbalanced timbul ketika bobot visual 

terfokus pada satu area dalam frame. Komposisi balanced umumnya 

menggambarkan keteraturan dan keseragaman, sedangkan komposisi 

unbalanced umumnya menggambarkan kekacauan dan tekanan (hlm. 8). 

 

Gambar 2.4. Balanced & Unbalanced Composition 

(Mercado, 2011) 
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7. Open and Closed Frames 

Menurut Mercado (2011), closed frames merujuk pada shot yang memuat 

semua informasi sehingga tidak memerlukan ruang di luar frame untuk 

menjelaskan maksud naratifnya. Berbeda dengan closed frames, open 

frames tidak memuat semua informasi di dalam frame. Open frames dapat 

dimanfaatkan untuk menciptakan tensi dan ketegangan (hlm. 10-11). 

8. 180° Rule 

180° rule, menurut Paez dan Jew (2013), merupakan sebuah pedoman yang 

membantu mengarahkan penonton dengan menjaga konsistensi screen 

direction sepanjang scene dengan menggunakan garis khayal yang 

terbentuk dari karakter yang sedang berinteraksi. Mercado (2011) 

menyatakan bahwa pada 180° rule, kamera harus selalu diletakan di satu sisi 

garis khayal saja untuk menjaga kontinuitas (hlm. 11-12).  

9. Focal Points 

Mercado (2011) menjelaskan bahwa istilah focal points merujuk pada titik 

yang menjadi pusat perhatian dari sebuah komposisi. Penggunaan focal 

points yang kuat dapat membantu mengkomunikasikan konsep atau ide. 

Focal points dapat memuat satu atau beberapa subjek dengan 

memperhatikan apa yang ada di dalam frame dan apa yang tidak, apa yang 

fokus dan tidak fokus, dan elemen visual mana yang mendominasi frame 

(hlm. 11). 
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2.2.4. Pergerakan Kamera 

1. Handheld 

Thompson dan Bowen (2013) menuturkan bahwa pergerakan kamera 

handheld memunculkan kesan sudut pandang subjektif dan personal karena 

subjek direkam tanpa menggunakan bantuan alat. Tipe shot ini juga mampu 

memompakan energi yang besar dari pergerakan yang dimunculkan. Hanya 

saja, kamera handheld mengakibatkan sulitnya mengatur fokus dan kurang 

stabil (hlm. 168-169). Menurut Walsh (2012), pembuat film telah 

bereksperimen dengan teknik kamera handheld sejak masa awal munculnya 

film dan berkembang pada masa French New Wave movement. Teknik 

handheld telah digunakan untuk meningkatkan tekanan, intensitas, serta 

memberikan realisme pada banyak film dan program televisi yang tak 

terhitung jumlahnya. 

2. Pan 

Thompson dan Bowen (2013) menjelaskan bahwa pan shot merupakan tipe 

shot dengan pergerakan memutar kamera secara horizontal ke kiri dan ke 

kanan pada satu sumbu (hlm. 169). Van Sijll (2005) menyatakan bahwa pan 

shot menggunakan pergerakan kamera secara kontinu dan real time untuk 

mengungkapkan sebuah informasi (hlm. 170). 

3. Tilt 

Berkebalikan dengan pan shot, Thompson dan Bowen (2013) menuturkan 

bahwa tilt shot merupakan tipe shot dengan pergerakan memutar kamera 
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secara vertikal ke atas dan ke bawah pada suatu sumbu (hlm. 169). Mercado 

(2011) menjelaskan bahwa tilt shot dapat digunakan untuk memperkenalkan 

lokasi. Selain itu, tilt shot juga dapat dipengaruhi dari gerakan karakter. 

Misalnya, karakter yang melihat ke atas dan ke bawah yang kemudian 

dilanjutkan shot dengan gerakan kamera tilt untuk memperlihatkan apa yang 

dilihat oleh karakter (hlm. 137). 

4. Dolly 

Dolly shot, menurut Mercado (2011), merupakan jenis shot dengan 

pergerakan kamera menjauhi atau mendekati subjek melalui z axis. Dolly 

shot terdiri dari dua jenis yakni dolly in (mendekat) dan dolly out (menjauh). 

Dolly in dapat digunakan untuk memunculkan ketegangan, drama, tekanan. 

Sedangkan dolly out dapat digunakan untuk mengindikasikan kehilangan 

kepercayaan, kekuatan, atau meningkatkan kesendirian dan putus asa (hlm. 

143). 

5. Track 

Mercado (2011) memaparkan bahwa tracking shot merupakan jenis shot 

dengan pergerakan kamera mengikuti pergerakan subjek baik di samping 

subjek, di sebelah subjek, maupun di belakang subjek. Orang-orang 

seringkali sulit membedakan tracking shot dengan dolly shot. Pada dolly 

shot, pergerakan kamera tidak dipengaruhi oleh subjek. Sedangkan pada 

tracking shot, pergerakan kamera dipengaruhi subjek yang bergerak (hlm. 

155). 
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2.3. Konflik 

Field (2006) memaparkan bahwa konflik diartikan sebagai bentuk pertentangan di 

antara karakter dan aksinya yang membantu menggerakkan plot. Jika sebuah tokoh 

memiliki tujuan yang jelas dan kuat, maka rintangan dapat dibuat untuk 

menghalangi tokoh dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya. Konflik menjadi 

penting karena kemampuannya menciptakan ketegangan dan ritme, sehingga 

mampu menarik perhatian penonton. Membangun konflik menjadi hal yang harus 

dilakukan pembuat film untuk dapat mengikutsertakan penonton ke dalam jalinan 

pengisahan (hlm. 113-114). 

Paparan Field (2006) tersebut diperkuat oleh Cowgill (2007). Ia 

menemukan bahwa dua elemen dalam cerita, action (apa yang karakter inginkan) 

dan konflik (halangan dan rintangan), membentuk momentum, keterikatan, dan 

drama yang menarik perhatian penonton. Ia menegaskan bahwa konflik bukanlah 

alat yang semata ditujukan untuk menciptakan ketegangan sehingga menarik 

penonton, melainkan merupakan sebuah bahan untuk menciptakan film hebat. 

Tanpanya, film menjadi statik dan penonton tak akan benar-benar peduli. Namun 

dengan konflik yang kuat, penonton akan khawatir dengan bahaya yang 

mengancam karakter dan berharap bahwa pada nantinya semua akan berakhir baik. 

2.3.1. Jenis-Jenis Konflik dalam Cerita 

Seger (2010) merumuskan konflik yang ditemukan dalam cerita menjadi enam 

jenis, yakni: 
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1. Inner Conflict 

Inner conflict merupakan jenis konflik yang melibatkan karakter dengan 

dirinya sendiri. Konflik bisa terjadi antara tokoh dengan aksi yang tokoh itu 

lakukan, apa yang tokoh itu inginkan, ketidakyakinan serta ketidakpastian 

tokoh. Pada media film, inner conflict harus dapat 

diperlihatkan/diproyeksikan secara eksternal. Dengan diproyeksikan secara 

eksternal, penonton akan dapat terhubung dengan konflik secara lebih baik 

dan dinamis. 

2. Relational Conflict 

Relational conflict merupakan jenis konflik dalam film yang paling kuat dan 

dramatis. Jenis konflik ini melibatkan dua karakter berlawanan dengan 

motivasi kuat. Konflik dibangun, berkembang, hingga akhirnya tiba disatu 

titik akhir.  

3. Societal Conflict 

Societal conflict merupakan konflik antara individual dan sebuah grup. 

Grup itu bisa jadi birokrasi, pemerintah, komplotan, korporat, tantara, 

ataupun keluarga. Film-film dengan tema keadilan melawan korupsi 

memiliki potensi societal conflict.
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4. Situational Conflict 

Situational conflict merupakan konflik dengan alam – pada umumnya 

bencana alam. Tokoh dalam film dihadapkan pada situasi hidup-mati. 

Bencana yang ada beragam mulai dari gempa bumi, kebakaran, tsunami, 

tornado, bahkan kiamat. Umumnya, pembuat film akan menyampaikan juga 

relational conflict dengan tujuan membuat penonton ‘terhubung’ dengan 

film. Relation conflict biasanya memuat keluarga yang berjuang bersama, 

atau perbedaan pendapat antartokoh  dalam menghadapi bencana. 

5. Cosmic Conflict 

Cosmic conflict merupakan konflik antara tokoh dengan kekuatan 

supernatural – Dewa atau Iblis. Walaupun konflik yang dihadirkan bersifat 

gaib, terkadang cosmic conflict juga dapat memuat dewa atau iblis tersebut 

dalam bentuk manusia.  

6. Us Versus Them Conflict 

Us versus them conflict merupakan konflik antar grup. Feminis melawan 

chauvinis, Republikan melawan Demokrat, komunis melawan demokrasi, 

dll. Umumnya, konflik ini bersifat pihak yang penonton dukung dan pihak 

yang harus dikalahkan. Tiap grup hendak merepresentasikan protagonis 

atau antagonis. 
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2.3.2. Ketegangan 

Konflik, menurut Cowgill (2007), menciptakan ketegangan (tension) yang 

membuat penonton tetap menonton. Ia mengungkapkan terdapat empat bentuk 

dasar dari ketegangan yang menyusun cerita. Memahami bentuk-bentuk 

ketegangan tersebut memungkinkan pembuat film memaksimalkan konflik. Empat 

bentuk ketegangan itu ialah: 

1. Tension of the Task 

Bentuk ketegangan ini bertujuan membuat penonton bertanya mengenai 

mampukah tokoh berhasil mencapai tujuannya. 

2. Tension of Relationship 

Penonton ingin melihat tokoh utama memiliki hubungan baik dengan tokoh 

lain. Ketegangan jenis ini muncul ketika penonton khawatir akan hubungan 

tersebut ketika dihadapkan pada konflik. 

3. Tension of Mystery 

Bertumpu pada kebutuhan penonton untuk menyelesaikan teka-teki yang 

ada. Penonton membutuhkan jawaban yang mampu menjawab mengapa 

suatu hal terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. 

4. Tension of Surprise 

Jenis ketegangan ini berkembang ketika suatu tindakan tidak berjalan sesuai 

yang diharapkan penonton. Sifatnya mengejutkan dan membuat penonton 

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan lain yang akan terjadi. 
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Adapun definisi ketegangan menurut Alfred Hitchcock, penonton harus 

memiliki informasi mengenai sesuatu yang buruk yang akan terjadi dan tokoh 

dalam film tidak mengetahui hal tersebut. Jenis ketegangan ala Hitchcock yang 

disebut visual danger ini merupakan sebuah teknik yang efektif bagi pembuat film 

dalam mengkreasikan ketegangan (Kenworthy, 2009, hlm. 76). 

2.3.3. Tahap Pembangunan Konflik 

Lebih lanjut lagi mengenai konflik, Cowgill (2007) berpendapat bahwa film terbagi 

menjadi segmen-segmen terstruktur yang berfokus supaya penonton dapat 

mengikuti perkembangan konflik. Struktur tersebut secara sederhana berupa awal, 

tengah, dan akhir. Menurut Schmidt (2005), bagian awal, tengah, dan akhir tersebut 

merupakan bentuk struktur tradisional yang disebut three-act sequence atau struktur 

tiga babak. Tiga babak tersebut dikenal sebagai act I, act II dan act III (hlm. 28). 

Sublett (2014) menyatakan bahwa secara sederhana, act I merupakan tahap 

persiapan, act II merupakan tahap perkembangan konflik, dan act III merupakan 

tahap penyelesaian konflik (hlm. 69).  

1. Act I 

Sublett (2014) memaparkan bahwa act I merupakan tahap di mana konflik 

diperkenalkan kepada penonton. Act I harus mampu membuat penonton 

mengerti dan peduli dengan tokoh utama, tujuannya, dan konflik utama 

yang akan dihadapinya. Pada act I, konflik utama yang akan dihadapi belum 

dibeberkan. Namun pada babak ini, karakter berada pada apa yang disebut 

point of no return (hlm. 70-72). 
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2. Act II 

Act II, menurut Sublett (2014), merupakan tahap pengembangan konflik. 

Babak ini berisi insiden-insiden, konflik, dan rintangan, kejutan, dan 

ketegangan. Act II merupakan alasan mengapa penonton duduk dan 

bertahan pada act I. Penonton melihat konflik yang sudah dipersiapkan pada 

babak pertama. Act II berakhir pada titik yang disebut low point. Low point 

adalah titik terendah atau masa terburuk yang dihadapi oleh tokoh utama 

(hlm. 72-74). 

3. Act III 

Tahap terakhir ialah act III. Sublett (2014) menyatakan bahwa babak ini 

berisi klimaks dan ending. Klimaks adalah konflik terakhir yang harus 

dihadapi tokoh utama dan sangat menentukan bagaimana akhir dari kisah. 

Pada act III juga kisah mencapai sebuah resolusi karena konflik akhirnya 

terselesaikan (hlm. 75-76). 

 

Gambar 2.5. Three-Act Structure 

(Jackson, 2010, hlm. 4)
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