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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konflik 

Kata konflik berasal dari bahasa Latin yang berarti menyerang bersama. Konflik 

dapat pula diartikan sebagai pertempuran, pertengkaran, atau perjuangan antar 

kekuatan yang saling bertentangan untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, konflik 

tidak dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang tunggal (Thomas, 2014, hlm. 

181). Egri (2013) sependapat dengan menjelaskan bahwa konflik tidak dapat 

dipandang sebagai sebuah fenomena independen karena munculnya konflik 

disebabkan oleh adanya sifat atau ciri-ciri yang memicunya. Terdapat ribuan sifat 

atau ciri-ciri yang dapat membuat konflik muncul ke permukaan. Berikut adalah salah 

satu contohnya: 

Tabel 2.1 Contoh Kata Sifat 

 

affection confusion dignity frugality ill-temper 
abusiveness cunning dishonesty gaiety idealism 
arrogance conceit dissipation garrulity impulsiveness 
avarice contemptuousness envy gallantry indolence 
accuracy cleverness eagerness generosity impotence 
awkwardness clumsiness egotism honesty impudence 
brazenness curiosity extravagance hesitance kindness 
bragging cowardice fickleness hysteria loyalty 
craftiness cruelty fidelity heedlessness maliciousness 
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 Dengan banyaknya sifat yang dapat memicu terjadinya konflik, konflik tidak 

dapat berdiri sendiri karena sifat tersebut saling melengkapi satu sama lain dan 

membentuk hubungan sebab-akibat. Egri (2003) memberikan contoh sederhana, 

seperti dingin dan panas dapat menciptakan konflik: guntur dan petir. Sifat bodoh 

tidak akan menimbulkan konflik apabila tidak ada sifat pintar. Terjadinya dua sifat 

yang bertentangan ini membuat konflik tidak dapat dihindari. Hasil dari proses 

hubungan sebab-akibat yang terjadi antara keduanya dapat mengakibatkan konflik 

semakin meningkat menjadi hal yang serius, menyentuh titik krisis, menjadi klimaks, 

dan kemudian karakter terpaksa untuk membuat keputusan yang akan mengubah 

kehidupannya.  

 Cowgill (2015) menjelaskan bahwa konflik memiliki peran penting dalam 

sebuah cerita. Tanpa konflik, sebuah cerita hanya berjalan statis, tidak bergerak, dan 

membuat penonton lama-kelamaan menjadi tidak tertarik. Konflik melibatkan minat 

penonton dengan membuat mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. 

Jika karakter menghadapi konflik yang kuat, maka penonton akan peduli dengan 

karakter tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa konflik yang berperan dalam 

mendramatisir cerita tidak hanya terbatas untuk menarik perhatian penonton saja, 

tetapi juga menjadi kunci untuk mengungkapkan karakter pada penonton. Karakter 

akan dipaksa untuk memilih antara yang mudah dan yang sulit. Saat di bawah 

tekanan konflik inilah, karakter akan menunjukkan sifat aslinya dengan respon yang 

diberikannya (Cowgill, 2015, hlm. 201). 
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 Dunne (2009) juga sependapat dengan berkata bahwa konflik membuat 

karakter memperlihatkan nilai-nilai yang ia percaya dan menguji komitmen dari apa 

yang dianggapnya penting. Semakin banyak tekanan yang diterima oleh karakter 

melalui konflik, maka akan semakin besar resiko yang harus diambil karena 

keberadaan konflik akan membuat tujuan karakter sulit untuk dicapai. Sederhananya, 

konflik adalah rintangan yang hadir untuk mempertegas tujuan karakter. Tanpa 

adanya rintangan, maka penonton tidak akan merasakan pentingnya needs yang 

diinginkan oleh karakter (hlm. 112).  

  Dalam menciptakan konteks pada konflik, perlu dipahami terlebih dahulu 

dari mana sumber konflik itu berasal. Thomas (2014) mengklasifikasikan konflik 

menjadi dua jenis, yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal 

berasal atau berhubungan dengan dunia di luar diri karakter, seperti konflik antar 

karakter, konflik antara karakter dan lingkungannya, dan konflik antara karakter dan 

takdir atau kekuatan alam. Sedangkan konflik internal berasal dari dalam diri 

karakter, yaitu konflik yang terjadi dengan perasaannya sendiri. Setiap konflik 

memproduksi jenis ketegangan yang berbeda (Thomas, 2014, hlm. 181). 

 Field (2006) menjelaskan bahwa pada kebanyakan kasus, kekuatan yang 

dihadapi oleh karakter berasal dari kombinasi antara konflik internal dan eksternal. 

Pada film Cold Mountain (2003) yang disutradarai oleh Anthony Minghella, Inman 

mengalami konflik internal dan eksternal saat ia berjuang untuk kembali pada 

pasangannya, Ada, yang terpisah karena adanya perang yang memecah belah negara 
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pada masa itu. Ketakutan, keraguan, cinta, kegigihan, dan menanggung bahaya untuk 

bertahan hidup. Semuanya merepresentasikan konflik internal yang dialami Inman 

saat ia memilih untuk kembali pada Ada. Konflik eksternal yang dialami oleh Inman 

berasal dari luar karakter, seperti bahaya saat perang, cuaca, medan tempur, godaan, 

dan juga kesulitan fisik (hlm. 116). Konflik internal dan eksternal seringkali saling 

berhubungan dan mampu mempengaruhi satu sama lain. 

2.1.1.  Konflik Internal  

Dalam pengertian bahasa Indonesia, konflik internal adalah konflik yang disebabkan 

oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yang saling bertentangan untuk 

menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku (KBBI Online, 2016). 

Sedangkan melalui sudut pandang psikologis, Freud (Bateman, 1995) menjelaskan 

bahwa sumber konflik berasal dari pertentangan di dalam pikiran manusia antara id, 

ego, dan superego. Konflik dapat terjadi di antara ketiga struktur itu sendiri maupun 

di antara masing-masing struktur dengan dunia luar (hlm. 37). Freud (Engler, 2014) 

juga percaya bahwa peran spesifik yang dimiliki oleh id, ego, dan superego tidak 

selalu jelas. Ketiganya saling membaur di terlalu banyak tingkatan pada pikiran 

manusia karena banyaknya dorongan yang beragam dari dalam dirinya sehingga 

menimbulkan terjadinya konflik yang tidak dapat dihindari dalam diri seorang 

individu (hlm. 45). 

 Keberadaan id, ego, dan superego ini berada pada tiga tingkatan mental yang 

berbeda-beda, yaitu tidak sadar (unconscious), prasadar (preconscious), dan sadar 
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(conscious). Feist dan Feist (2008) berkata bahwa pada tingkat ketidaksadaran (id) 

mengandung semua dorongan, keinginan yang kuat, atau insting yang ada diluar 

kesadaran manusia, dan tidak memiliki hubungan langsung dengan realitas. Namun 

bagaimanapun juga, memotivasi hampir semua kata-kata, perasaan, dan tindakan 

manusia. Mereka menjelaskan bahwa pada bagian prasadar (superego) mengandung 

baik elemen ketidaksadaran, maupun sadar yang merepresentasikan moral dan aspek 

ideal dari kepribadian. Sedangkan tingkat kesadaran (ego) dapat didefinisikan sebagai 

satu-satunya bagian dari pikiran yang memiliki hubungan langsung dengan realitas 

sehingga ego menjadi pembuat keputusan. Hubungan ketiga tingkatan ini dapat pula 

dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang dipelajari seseorang sejak kecil 

(Feist & Feist, 2008, hlm. 27-30). Oleh karena itu, walaupun manusia sadar akan 

tindakannya, namun terkadang tidak sadar akan pertentangan yang terjadi pada proses 

mental pikirannya.  

 Apabila melihat dari sudut pandang penceritaan, Weiland (2016) menyatakan 

bahwa pertentangan yang menjadi sumber konflik internal berasal dari keinginan 

karakter (want) dan kebutuhan karakter (need). Namun, penyebab konflik internal ini 

juga merupakan sumber dari konflik eksternal. Hal yang menjadi perhatian karakter 

dalam konflik internalnya terkadang bukanlah sesuatu hal yang besar, melainkan 

hanya hal-hal kecil yang sederhana, seperti putus cinta atau kekurangan secara fisik 

(Weiland, 2016, hlm. 38 & hlm. 42). Karakteristik karakter (delusional, kelemahan 

fisik, dan lain-lain) dan keadaan emosional (rasa takut, rasa bersalah, kebingunan, 
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atau keraguan) dapat membuat diri mereka sendiri menjadi musuh utama (Dunne, 

2009, hlm. 113). 

 Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, karakter memiliki pergejolakan 

dalam dirinya yang saling berlawanan. Corbett (2013) menerangkan bahwa keinginan 

adalah wadah yang membentuk karakter. Jika karakter tidak menginginkan apapun, 

maka tidak ada yang menghalanginya. Dengan memberikan karakter kebutuhan atau 

keinginan yang mendalam, maka secara otomatis akan membuatnya bertentangan 

dengan sesuatu atau seseorang. Beliau juga berkata jika keinginan yang mendalam 

dan tak terpuaskan hampir selalu memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang 

biasanya tidak pernah mereka bayangkan, bahkan hal-hal yang tampaknya 

bertentangan dengan sifat dasar manusia. Ketika dihadapkan dengan rintangan besar 

dalam mengejar sesuatu yang berharga, manusia dipaksa berubah untuk beradaptasi 

dan menggali diri lebih dalam untuk mendapatkan wawasan dan semangat yang akan 

memberi mereka kekuatan untuk bertahan (hlm. 87).     

 Menurut Weiland (2016), konflik internal dapat pula terjadi saat seseorang 

merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Kekurangan yang dirasakan tidak berasal 

dari luar, melainkan dari dalam dirinya sehingga menjadi alasan yang membuat 

perubahan itu perlu untuk dilakukan. Sifat karakter sendiri sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan manusia pada umumnya, mereka sama-sama menolak adanya 

perubahan dalam hidupnya. Menurutnya, dari perlawanan itulah muncul sebuah 

konflik dan alur. Alur cerita dalam perwujudannya yang paling sederhana adalah 
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tentang menghalangi protagonis dalam mencapai tujuannya dan sebenarnya berisi 

mengenai perjalanan internal karakter (character’s inner journey). Karakter 

menginginkan sesuatu dan ia tidak bisa memilikinya, jadi ia terus berusaha (Weiland, 

2016, hlm. 25-26).  

2.2. Perempuan dalam Ruang Domestik 

Manusia secara biologis dalam keberadaannya dibagi menjadi dua jenis kelamin, 

yaitu perempuan dan laki-laki. Akibat dari pembentukan budaya dan lingkungan 

masyarakat, pengertian dari dua jenis kelamin ini kemudian menciptakan paradigma 

dan konsep gender yang membatasi dan mengarahkan pemahaman mengenai perilaku 

seksual dan hubungannya dengan aspek kehidupan sosial dan budaya. Segal (seperti 

yang dikutip dalam Ember & Ember, 2003) menjelaskan bahwa pembagian kerja 

berdasarkan seks (division of labor) antara perempuan dan laki-laki dibagi menjadi 

dua, yaitu pekerjaan dalam ruang domestik dan ruang publik.  

 Beliau menerangkan bahwa ruang domestik adalah pekerjaan yang dilakukan 

di dalam rumah, sedangkan ruang publik merupakan pekerjaan yang dilakukan di luar 

rumah. Ruang domestik kemudian didefinisikan sebagai ruang feminin yang terkait 

dengan peran perempuan sebagai ibu dan istri, mengasuh anak, dan mengurus urusan 

rumah tangga. Sedangkan ruang publik didefinisikan sebagai ruang maskulin laki-laki 

yang berhubungan dengan pekerjaan di luar rumah tangga dan perannya dalam 

mendukung ekonomi keluarga. Pembagian kerja tradisional ini kemudian membatasi 
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peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosialnya (Ember & Ember, 2003, 

hlm. 4).  

 Dalam memulai sebuah kehidupan dalam pernikahan, pasangan suami-istri 

yang baru menikah cenderung untuk membagi pekerjaan melalui perbedaan jenis 

kelamin. Nurhayati (2012) berkata, ”Pengaruh dari peran gender yang dilekatkan oleh 

masyarakat terhadap perempuan maupun laki-laki mengakibatkan timbulnya citra 

spesifik yang dianggap menetap pada masing-masing jenis kelamin.” Perempuan 

cenderung untuk mengerjakan pekerjaan domestik, seperti mengurus urusan rumah 

tangga, keluarga, dan kehidupan sosial di sekitarnya. Sedangkan laki-laki mengurus 

pekerjaan publik, seperti bekerja. Peran gender ini kemudian dikaitkan dengan status 

dan kekuasaan (hlm. xxxiii). 

 Eagly (seperti yang dikutip dalam Blakemore, Berenbaum & Liben, 2009) 

menyatakan bahwa kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki menyebabkan status 

perempuan sebagai ibu rumah tangga dipandang lebih rendah daripada laki-laki yang 

bekerja, meskipun peran perempuan dalam rumah tangga tetap dikagumi (hlm. 186). 

Badan Pusat Statistik hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 

2016 mencatat bahwa perempuan usia 15 tahun ke atas yang hanya memfokuskan diri 

pada kegiatan domestik rumah tangga sebanyak 37,79 persen (Tusianti, 2016). 

Walaupun jumlahnya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk, namun survei menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam ruang 

publik masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang berada dalam ruang 
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domestik. Selain itu, Tusianti (2016) juga menyatakan bahwa ada pula perempuan 

yang mengambil resiko dengan memutuskan untuk menjadi seorang pekerja dan 

seorang ibu rumah tangga. Satu dari dua orang perempuan yang berstatus kawin 

memilih untuk melakukan keduanya. Meskipun jumlah perempuan di ruang publik 

lebih banyak, namun tetap kekuasaan dipegang oleh laki-laki. 

2.3. Perempuan dalam Ruang Publik 

Semakin majunya perkembangan zaman, pembagian kerja antara laki-laki dan 

perempuan yang dulunya dilakukan secara tradisional, sekarang telah mengalami 

perkembangan menjadi pembagian kerja modern. Peran perempuan telah meluas 

sehingga perempuan tidak hanya mengurusi wilayah domestik, namun juga bekerja 

dalam wilayah publik. Beberapa faktor yang menyebabkan perempuan masuk ke 

dalam wilayah publik, yaitu: 

1. Pendidikan perempuan yang semakin tinggi. 

2. Keinginan untuk maju dan berkembang. 

3. Tuntutan zaman yang sudah berubah. 

4. Meningkatkan eksistensi diri. 

5. Mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Hidayati, 

2015, hlm. 108). 

 Pemahaman mengenai perempuan yang bekerja diharapkan dapat membuka 

celah dalam masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki sehingga dapat 
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mengurangi ketidaksetaraan gender dalam keluarga dan di tempat kerja (Sudirman, 

2014, hlm. 50). Namun, karena hal yang telah disebutkan di atas, masuknya 

perempuan ke ruang publik ternyata menyebabkan perempuan juga memiliki beban 

ganda yang berarti perempuan menerima beban pekerjaan lebih banyak dibandingkan 

dengan laki-laki atau pasangannya. Lestari dan Putri (2015) sependapat dengan 

menyatakan bahwa pembagian tugas antara suami dan istri dirasa kurang seimbang. 

Istri yang juga berperan di sektor publik masih memiliki beban ganda dengan 

pekerjaan domestiknya yang menjadi tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan ibu 

(hlm. 75). 

 Sudirman (2014) kembali menjelaskan bahwa perempuan yang berperan 

sebagai seorang istri, ibu, dan pekerja cenderung untuk merasakan work-family 

conflict. Konflik kerja terjadi saat para ibu memusatkan perhatiannya pada keluarga 

sebagai hal yang paling utama bagi sebagian besar perempuan. Hal ini dianggap 

sebagai sesuatu yang normal apabila keluarga menjadi gangguan dalam pekerjaan. 

Namun sebaliknya, ketika pekerjaan mempengaruhi keluarga, maka akan dianggap 

kurang dapat ditolerir dan dianggap sebagai konflik (Sudirman, 2014, hlm. 48). 

Haddock (seperti yang dikutip dalam Sudirman, 2014) berpendapat bahwa terdapat 

tiga nilai yang menjadi tantangan pada normatif ibu rumah tangga yang berkarir, 

yaitu perasaan cemas dan bersalah mengenai pengaturan dalam keluarga. Lalu 

negosiasi ulang mengenai ekspektasi pada fungsi gender dalam hubungan suami-istri 

dan konflik dalam menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan. Suami dan anak 
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memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan karir pada ibu yang bekerja 

(hlm. 55). 

 Hal ini tentu menjadi suatu dilema bagi para ibu. Berdasarkan studi riset 

Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), sekitar 40% 

dari perempuan memutuskan untuk berhenti bekerja pada tahun pertama setelah 

mereka mempunyai anak pertama. Perempuan yang keluar dari pekerjaan karena 

menikah dan mempunyai anak memutuskan akan kembali bekerja setelah menginjak 

umur sekitar 40 tahun, setelah anak mereka cukup besar (Sitepu, 2017). Mereka pada 

akhirnya harus memilih antara bertahan dengan beban ganda yang mereka alami atau 

memutuskan untuk memilih antara pekerjaan atau rumah tangga. 

 Meskipun saat dewasa sebagian besar perempuan bekerja, namun biasanya 

status mereka akan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan juga jauh lebih jarang 

di perusahaan tingkat tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sederhananya, laki-laki 

biasanya memiliki status dan kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan 

(Blakemore, et al., 2009, hlm. 186). Saat laki-laki menjadi seorang pemimpin, mereka 

sering dianggap tegas dan berkompeten, sedangkan perempuan akan dianggap kasar, 

bossy, dan lebih tidak disukai. Stereotip gender seperti ini sebenarnya bukan saja 

merugikan perempuan, melainkan juga merugikan laki-laki karena adanya stereotip 

pada profesi yang mereka jalankan (Thebaud & Doering, 2017).  
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2.4. Konflik Perempuan 

Nurhayati (2012) berpendapat bahwa perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang 

tidak sempurna dan diposisikan hanya untuk mengurusi masalah domestik karena 

adanya pengkotakan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan ciri fisik dan siklus 

hormonal. Dalam masalah rumah tangga sekalipun, kaum laki-laki masih 

mengendalikan perempuan sehingga perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak 

memiliki kedaulatan penuh. Di dalam adat Jawa, seorang istri sering disebut sebagai 

kanca wingking yang berarti teman belakang yang betugas untuk mengelola urusan 

rumah tangga. Ia juga harus bisa melakukan 3M (manak, macak, masak), yaitu 

menghasilkan anak atau keturunan, berdandan, dan memasak (Putri & Lestari, 2015). 

 Eagly, Beall dan Sternberg (2004) berpendapat bahwa kekuasaan memiliki 

hubungan yang penting terhadap kewajiban sosial di dalam rumah tangga. Kewajiban 

untuk memberikan perhatian pada keluarga mungkin merupakan pusat dari peran 

gender feminin. Hal ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi perempuan, salah 

satunya adalah kasih sayang, keintiman, dan rasa memiliki. Menurut mereka, 

sayangnya manfaat tersebut jarang diperoleh oleh perempuan sehingga mereka tidak 

memiliki kekuasaan. Sebaliknya, laki-laki yang tidak menanggung kewajiban serupa 

akan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Namun, karena laki-laki tidak 

mendapatkan manfaatnya, mereka akan cenderung lebih sering merasa kehilangan 

dalam hubungan dan merasa menderita karenanya. (Eagly, Beall & Sternberg, 2004, 

hlm. 251).  
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 Konflik dalam diri perempuan semakin bertambah apabila mereka memilih 

untuk menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang pekerja. Menurut 

Sudirman (2014), perempuan yang telah bekerja sebenarnya memiliki tiga peran, 

yaitu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang pekerja. Walau telah bekerja 

sekalipun, perempuan telah dibiasakan dengan situasi dimana ia harus lebih terlibat 

pada pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, mereka akan menyadari tugas utama 

mereka sebagai ibu, yaitu berusaha untuk membagi waktu dan membuat komitmen 

bagi keluarga dan pekerjaan. Beliau juga berpendapat bahwa para ibu juga membatasi 

diri sendiri dengan mengorbankan keinginan pribadi, menekan ambisi, dan menjadi 

pasif pada karir mereka. Di sinilah ibu mengalami dilema karena ia harus mengurus 

urusan domestik, namun di sisi lain juga memiliki kesadaran dalam bentuk dorongan 

untuk berkarir (hlm. 58-59). 

 Banyak perempuan yang mengorbankan minat dan tujuan mereka untuk 

memenuhi kepentingan keluarga. Mereka juga kesulitan dalam mencari waktu untuk 

memenuhi kepentingan mereka sendiri. Salah satunya, menurut penelitian Bean, Nall, 

Eberle dan Paul (2016) di Amerika, tujuh dari tujuh perempuan mengalami kesulitan 

dalam menyediakan waktu untuk diri mereka sendiri dan selalu memposisikan 

kebutuhan mereka di paling akhir. Sedangkan empat dari mereka mengatakan bahwa 

suami mereka justru tidak mengorbankan kepentingan dan tujuan pribadi mereka 

untuk kepentingan keluarga.  
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 Kebebasan yang perempuan inginkan seakan terhalang oleh kehadiran laki-

laki sebagai suami dan ayah. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran perempuan 

bahkan dari zaman dahulu hingga sekarang. Melalui pengalaman hidupnya, Kartini 

sebagai salah satu pelopor kebangkitan perempuan Indonesia sangat menginginkan 

apabila pembatas antara laki-laki dan perempuan dapat dilenyapkan agar perempuan 

dapat memperoleh kebebasannya. Ia berkata, “...Lagi pula hendaklah aku 

menghapuskan pembatas antara laki-laki dan perempuan yang diadakan orang dengan 

amat telitinya, sehingga menggelikan.” (Kartini, 2011, hlm. 70). 

2.5. Three Act Structure 

Menurut Epps (2016), dalam sebuah film terdapat struktur penulisan yang digunakan 

oleh penulis skenario sebagai cara untuk mengorganisir dan menceritakan sebuah 

cerita yang disebut dengan three act structure. Three act structure telah digunakan 

sejak pertunjukan Yunani dan merupakan dasar dari penulisan cerita Barat yang 

terbagi menjadi awalan, pertengahan, dan akhir (hlm. 86). Sederhananya, act pertama 

merepresentasikan keputusan protagonis untuk beraksi meraih tujuannya, act kedua 

mengenai aksi yang dilakukannya dan act ketiga merupakan konsekuensi dari aksinya 

tersebut (Weiland, 2016, hlm. 70).  

 Secara garis besar, Epps (2016) merangkumkan bahwa act 1 berisi mengenai 

kisah pribadi karakter utama, masalah utama dalam cerita tersebut, memperkenalkan 

karakter lain, hubungan di antara karakter, juga memperlihatkan beberapa penghalang 
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bagi karakter utama. Setelah itu, act 2 dapat dimulai dengan suatu hal yang mulai 

memperumit alur cerita, memperlihatkan konsekuensi dan kegagalan karakter dalam 

mencapai tujuannya, antagonis yang semakin kuat, dan semakin memperumit act dua 

dengan subplots dan meningkatkan ketegangan melalui konflik lainnya. Beliau 

menambahkan bahwa act 3 berisi mengenai karakter yang menghadapi 

kekurangannya, namun pertumbuhan dan perubahan selama act 2 memberikannya 

kekuatan untuk berhasil menghadapi lawan. Karakter utama menjadi lebih kuat dan 

bijak karena menghadapi kesulitan dan pengalaman baru (Epps, 2016, hlm. 87-88).  

Hal ini tentu tidak dapat dijadikan tolak ukur karena setiap film dan penulisan 

berbeda dan memiliki keunikannya masing-masing.  

 Pada umumnya, three act structure akan terbagi menjadi delapan bagian yang 

disebut dengan sequence dan memiliki karakteristiknya masing-masing, tetapi untuk 

sebuah film pendek, akan sulit untuk menjabarkan cerita ke dalam delapan sequence. 

Oleh karena itu, Cowgill (2005) membagi three act structure dalam sebuah film 

pendek menjadi lebih sederhana dan padat. Act 1 merupakan set-up dari masalah 

protagonis dengan inciting incident sebagai klimaks bagi act 1. Act 2 

mengembangkan action dan konflik hingga titik krisis terakhir dan act 3 meneruskan 

hingga klimaks utama dan resolusi yang menyelesaikan cerita. Menurut beliau, 

midpoint seringkali hadir untuk membantu mendukung cerita di pertengahan. 

Midpoint meningkatkan action atau konflik untuk membuat cerita terus menarik. 
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Kuncinya adalah mengaplikasikan obstacles yang spesifik, complications, keputusan, 

atau pilihan-pilihan lain (hlm. 154). 

 

 

 

 

 

  

 Cowgill (2005) kembali menegaskan bahwa act 1 sebagai set-up merupakan 

awal dari sebuah cerita. Sama dengan film panjang, set-up pada film pendek 

bertujuan untuk memperkenalkan karakter, setting waktu, suasana, tema, dan konflik. 

Namun pada film pendek, set-up harus fokus pada apa yang esensial bagi penonton 

dengan langsung memperlihatkan konflik yang dihadapi oleh protagonis sehingga 

penonton dapat dengan jelas memahami apa yang akan terjadi berikutnya (hlm. 156-

hlm. 157). 

 Menurutnya, elemen yang esensial berada pada main exposition dan inciting 

incident. Main exposition berguna untuk memberitahu penonton mengenai informasi 

yang utama dan vital mengenai karakter utama dan konflik yang dihadapinya. 

Gambar 2.1 Bagan Three Act Structuture film pendek 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
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Sedangkan inciting incident akan membuat konflik naik ke permukaan sehingga 

membutuhkan respon dari karakter untuk menanggapi konflik tersebut. Seringkali 

antagonis yang memulai masalah utama. Hal ini akan menjadi awal dari perjalanan 

karakter untuk meraih tujuannya (Cowgill, 2005, hlm. 156-160 & hlm. 172). 

 Cowgill (2005) juga menjelaskan bahwa pada act 2, rising action terjadi 

dengan konflik yang terus meningkat dan menantang protagonis untuk bertindak. 

Pada titik ini, protagonis telah mengekspresikan keinginannya, memiliki tujuan yang 

jelas, dan konflik secara garis besar telah terbentuk. Menurut beliau, saat masalah 

telah muncul ke permukaan, karakter biasanya menyusun rencana, namun rencana ini 

kemudian terhalang oleh antagonis yang memiliki tujuan yang berlawanan dengan 

protagonis, misalnya dengan membuat protagonis tertahan dalam pekerjaan yang 

dibencinya. Pada akhirnya, karakter akan saling berlawanan dan akan meningkatkan 

ketegangan. Pada titik midpoint, apapun yang terjadi harus memiliki konsekuensinya 

yang pada akhirnya akan membawa karakter pad klimaks di akhir act 2.  

 Weiland (2016) menambahkan bahwa midpoint berada di titik perubahan 

protagonis dari perannya yang reaktif (tidak mengendalikan konflik) menjadi aktif 

(memiliki kendali pada konflik). Hal ini terjadi karena protagonis telah lebih 

memahami konflik eksternal dan juga dirinya sendiri pada konflik tersebut. Midpoint 

disebut juga sebagai the moment of truth dimana karakter akhirnya menerima 

kebenaran yang ada dan menjadikannya sebagai kunci untuk beraksi meraih tujuan 

dan  keinginannya (hlm. 104-106). Sedangkan main crisis merupakan rising action 
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yang terakhir sebelum menyentuh klimaks. Pada titik ini, solusi pada masalah 

protagonis sudah harus jelas. Pada act 3, klimaks merupakan bagian tertinggi dan 

paling menarik di antara semuanya yang meliputi suatu penemuan atau kesadaran 

pada karakter. Pada titik ini, konflik sudah harus diselesaikan. Resolusi yang menjadi 

akhir dari perjuangan karakter akan menjelaskan tema dari film (Cowgill, 2005, hlm. 

182 & hlm. 185-187). 

2.6. Production Design 

Production designer (PD) adalah kepala art department yang bertanggungjawab 

untuk menginterpretasikan skenario dan visi sutradara dalam film dan 

menerjemahkannya ke dalam bentuk visual. Selain itu, seorang production designer 

juga bertanggungjawab pada lingkungan fisik, set, dan lokasi. Dalam sebuah produksi 

film, tampilan dan gaya sebuah film diciptakan oleh imajinasi, kreativitas, dan 

kerjasama antara sutradara, director of photography, dan production designer 

(LoBrutto, 2002, hlm. 1). Pada tahap awal produksi, PD akan menyusun anggaran, 

jadwal kerja, dan bekerjasama dengan produser dan sutradara untuk menciptakan 

konsep visual. Selain itu, mereka juga melakukan riset dan menghitung biaya untuk 

kemungkinan kelayakan sebuah produksi (Barnwell, 2017, hlm. 23).  

 Barnwell (2017) juga menjelaskan bahwa art department tidak memiliki 

jumlah anggota yang menentu, semuanya tergantung pada skala sebuah produksinya. 

Rata-rata seorang PD akan bekerjasama dengan 18-28 anggota lainnya yang saling 
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berkoordinasi untuk menciptakan dunia dalam film yang sedang dirancang. Beberapa 

diantaranya adalah art director, set decorator, property master, buyer, greensman, 

scenic artist, buyer, carpenter, graphic designer, dan lain-lain (hlm. 24-25). Menurut 

LoBrutto (2002), ada banyak cara bagi seorang PD untuk merancang visual yang 

diinginkannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan sketsa, ilustrasi, foto, 

model, dan storyboard yang rinci untuk merencanakan setiap shot dari hal yang 

sangat kecil hingga yang berukuran besar (hlm. 1). Dalam merancang visual sebuah 

film, art department tidak hanya dituntut untuk menciptakan bangunan, ruang, kota, 

dan dunia dari karakter, melainkan juga harus melengkapinya dengan sejarah, 

hubungannya dengan naratif pada film, dan membekalinya dengan makna (Barnwell, 

2004, hlm. 21).  

 Barnwell (2017) menambahkan bahwa production design dapat memperkaya 

makna pada cerita dengan mencoba untuk memahami karakteristik karakter dengan 

mempertimbangkan benda apa saja yang kemungkinan selalu ada di sekitar karakter. 

Terkadang benda-benda yang paling sederhana dapat memberikan kunci mengenai 

karakter. Karakter dapat diperkaya secara visual dengan menyediakan kedalaman dan 

bobot informasi pada set. Informasi dapat berupa sesuatu yang faktual, seperti di 

mana karakter tinggal, pekerjaannya, hobi, dan kebiasaan. Bisa juga melalui kualitas 

emosi karakter dengan mengungkapkan ruang interior, keinginan, dan impiannya 

(Barnwell, 2017, hlm. 34).  
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 Untuk menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan cerita dan visi 

sutradara, production designer merancang konsep visual melalui perancangan pada 

set, properti, metafora visual, lokasi, warna, kostum, dan tata rias. Melalui elemen 

visual, production design berfungsi untuk menghadirkan realita dunia dalam cerita 

yang masuk akal dan dapat diterima oleh penonton. Sesuatu yang “real” tidak selalu 

baik untuk film, yang terpenting adalah menciptakan dunia yang memiliki logika dan 

kebenarannya sendiri (LoBrutto, 2002, hlm. 1 & hlm. 20). Fischer (2015) 

menekankan bahwa tujuan dari semua pekerjaan kerajinan yang dilakukan oleh art 

department merupakan sesuatu yang komprehensif, yaitu untuk menghasilkan visi 

gambar secara keseluruhan.  

2.6.1. Set 

Pada tingkat yang sangat dasar, set memberikan kontribusi pada film dengan tampilan 

yang unik dan orisinil, seperti konteks geografis, historis, sosial-budaya, perincian 

material, dan kerangka fisik dalam proses naratif film (Bergfelder, Harris & Street, 

2007). Hanya dengan melihat set, penonton sudah dapat mengidentifikasi di mana 

suatu adegan sedang berlangsung. Selain itu, set menjadi hal utama yang penting 

karena set bukan sekedar wadah untuk menampung kegiatan manusia, melainkan 

lebih dari itu secara dinamis memasuki bagian naratif. Keseluruhan desain pada set 

dapat membentuk cara penonton untuk memahami cerita (Bordwell et al., 2017).  

 Seperti perkataan yang dikutip oleh Bordwell et al., (2017) dari seorang art 

director, Stuart Craig bahwa set yang baik adalah set sederhana yang secara 
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keseluruhan berkontribusi pada perasaan yang ingin dicapai dalam cerita. Perasaan 

emosional dapat terproyeksi dan suasana hati dapat dibangun dalam dunia film karena 

telah terbentuknya kualitas atmosfer yang baik pada set, lokasi, dan lingkungan 

(LoBrutto, 2002, hlm. 28). Lebih dari itu, set juga membantu dalam mengidentifikasi 

karakter, menyempurnakan dan mengkonkretkan psikologi karakter.  

 Karena begitu pentingnya set dalam menerjemahkan cerita, maka keputusan 

utama yang harus ditentukan oleh seorang desainer adalah antara memilih lokasi asli 

atau membangun set dalam studio. Menurut Barnwell (2004), pilihan ini didasari oleh 

adanya faktor ukuran, tingkat kesunyian, dan aksesibilitas dari lokasi asli. 

Lingkungan yang asli tentu memiliki batasan-batasannya sendiri, sedangkan studio 

merupakan sebuah ruang yang dapat dikontrol. Namun terkadang penggunaan lokasi 

asli lebih dibutuhkan demi unsur keasliannya dibandingan kenyamanan dan 

manipulasi yang dapat dilakukan di studio (Barnwell, 2004, hlm. 14). 

2.6.2. Properti 

Properti atau yang biasa disingkat dengan props merupakan salah satu elemen 

penting dalam perancangan tata artistik. Menurut Bordwell et al., (2017), properti 

adalah sebuah objek dalam set yang memiliki fungsi pada adegan yang sedang 

berlangsung. Bayangkan apabila dalam set tidak ada properti apapun, maka akan sulit 

bagi penonton untuk mengidentifikasi identitas dari set atau adegan tersebut.  
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 Properti yang unik dan spesifik akan menciptakan realita pada cerita sehingga 

properti harus diperhatikan dengan rinci (LoBrutto, 2002, hlm. 21). Bagi Shorter 

(2012), perincian seperti inilah yang dapat memberikan pengetahuan mengenai ruang 

dan karakter seseorang. Dalam sebuah cerita, properti tentu memiliki sejarah dan 

ceritanya masing-masing. Oleh karena itu, wujud keasliannya merupakan sesuatu 

yang sangat penting karena penonton mungkin akan melihat properti bahkan sepuluh 

kali lebih besar dari ukuran aslinya (Fischer, 2015). 

 Keberadaan properti dalam film memiliki fungsinya masing-masing dalam 

segi naratif. Berdasarkan kegunaannya, secara garis besar properti dibagi menjadi 

dua, yaitu hand props dan set props (Hischak, 2016). Hal yang sama juga dijabarkan 

oleh Hart (2017). Hand props adalah objek yang relatif kecil dan mudah untuk 

dibawa oleh aktor. Biasanya hand props telah disebutkan dalam skenario dan 

membantu dalam segi penceritaan. Sedangkan  set props merupakan objek yang 

mudah untuk pindahkan dalam set, seperti pada furnitur. Set props memiliki fungsi 

untuk memberikan identitas pada set. Menurut Bordwell et al., (2017), sebuah prop 

dapat berubah menjadi motif selama berjalannya alur cerita.  
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 Dalam film Election (1999), props kertas pemilihan ketua OSIS di sini 

berperan sebagai motif. Alexander Payne sebagai sutradara menyebut motif dari 

kertas sampah ini sebagai bentuk pembuangan karena klimaks pada film ini 

sebenarnya adalah mengenai pembuangan. Mereka telah menyusun dan memberi 

tanda bagi penonton sedari awal (Bordwell et al., 2017, hlm. 118-119). Dengan 

adanya props sebagai motif, maka props menjadi elemen yang bercerita dan mampu 

menambahkan lapisan baru pada cerita.  

2.6.3. Warna 

Keberadaan warna sangat penting dalam sebuah film. Pemilihan kombinasi warna 

tertentu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan dan mendefinisikan dunia 

dalam film itu sendiri. LoBrutto (2002) menegaskan bahwa warna yang dipilih bukan 

hanya sebagai elemen untuk keindahan estetis semata, melainkan untuk 

merepresentasikan cerita secara keseluruhan, mendefinisikan karakter, waktu dan 

tempat, emosi, dan atmosfir dari suatu adegan. Penggunaan elemen warna juga 

Gambar 2.2 Props sebagai motif dalam Film Election (1999) 
(Film Art: An Introduction, Bordwell et al., 2017) 
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mampu memberikan arti pada sebuah set, lokasi, dan lingkungan dalam film (hlm. 

77).  

 Sependapat dengan LoBrutto, Tangaz (2006) menjelaskan bahwa warna dapat 

digunakan secara praktis, dekoratif, dan arsitektural untuk memberikan informasi 

mengenai identitas dan ruang. Dengan warna, suatu objek dapat terlihat lebih ringan 

atau lebih berat, suatu ruang terlihat lebih hangat atau dingin, atau menyebabkan 

terlihat lebih modern atau lama (hlm. 100). Warna dapat pula dimanfaatkan untuk 

menarik perhatian, mengelompokkan elemen yang berbeda, dan memperkuat makna. 

Selain itu, warna dapat langsung menyampaikan suatu emosi, mengomunikasikan 

pesan, dan memperkuat hierarki.  

 Pemilihan warna pada kostum, properti, dan elemen lainnya dapat 

memperlihatkan kondisi psikologi seseorang sehingga menimbulkan kesan tertentu, 

seperti kematian, kebahagiaan, atau tegangan seksual sekalipun yang dapat mewakili 

sudut padang karakter dan cerita (LoBrutto, 2002, hlm. 86). Seperti contohnya, warna 

ungu sering dikaitkan dengan kematian, namun bukan selalu dengan arti yang 

harafiah. Kematian yang dimaksud tidak selalu mengenai seseorang, tetapi dapat 

berupa sesuatu yang akan mati atau hilang. Hal itu bisa saja tentang cinta, masa 

muda, mimpi, atau ilusi (Bellantoni, 2013, hlm. 191). Sedangkan warna merah erat 

kaitannya dengan seksualitas, kemarahan, gairah, maupun panas secara fisik 

(LoBrutto, 2002). Sutton dan Whelan (2004) pun juga setuju karena warna merah 

dapat memberikan kesan yang kuat pada objek yang merepresentasikannya. 
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 Pengontrolan suasana melalui warna memiliki dampak yang besar pada 

penonton. Dalam pengaplikasiannya, warna seringkali memberikan arti simbolis pada 

karakter yang mampu bekerja dalam alam bawah sadar penonton. Contohnya, jika 

sebuah kantor didominasi oleh warna emas, maka langsung akan memberikan  kesan 

yang mewah dan bernilai. Hal ini dikarenakan warna emas dimaknai untuk 

memberikan kesan kesuksesan, pencapaian, dan kekayaan. Hal ini dipengaruhi pula 

oleh fakta bahwa setiap pemenang dari sebuah pertandingan akan mendapatkan 

mendali emas, kemudian barulah perak (Scott-Kemmis, n.d.). Seperti yang dijelaskan 

oleh Michael (2011), tanpa warna, penonton akan kesulitan untuk belajar memahami 

karakter dan hubungannya dengan lingkungan dan kebiasaannya.  

2.6.4. Bentuk 

Semua benda yang berada di sekeliling manusia pada dasarnya berasal dari sebuah 

bentuk, bahkan tubuh manusia sendiri dapat dijabarkan menjadi beberapa kelompok 

bentuk lingkaran, lonjong, segitiga, dan persegi. Menurut Landa, Gonnella dan 

Brower (2007), semua bentuk pada dasarnya berasal dari tiga bentuk dasar, yaitu 

bentuk persegi, segitiga, dan lingkaran. Sedangkan bentuk lainnya dapat diciptakan 

dengan menambah, mengurangi, atau mengombinasikan ketiganya. Lebih dari itu, 

bentuk dapat diciptakan melalui berbagai ukuran, tekstur, dan warna. Bentuk juga 

dapat dilihat sebagai sesuatu yang kaku dan statis atau garis lengkung yang lunak.  
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 Menurut mereka, setiap bentuk memiliki karakteristik dan gayanya masing-

masing yang khas, entah itu mendeskripsikan bentuk yang berasal dari alam atau 

bangunan atau gambar yang tergolong tidak objektif tanpa representatif dari objek 

asli. Setiap bentuk memiliki perbedaan visual yang penting yang dapat 

mempengaruhinya dalam memberikan makna (hlm. 63-hlm. 64). Sebuah bentuk 

dapat menciptakan suatu pola tertentu yang dapat memberikan makna khusus 

padanya.  

 Michael (2011) dan Poulin (2011) sepakat bahwa bentuk merupakah salah 

satu elemen desain yang secara artistik direpresentasikan sebagai garis atau tampilan 

luar dari sebuah objek. Suatu bentuk terbentuk apabila terdapat dua titik yang 

bergabung secara penuh. Pada dasarnya, bentuk dapat digolongkan menjadi tiga 

bagian yang menentukan makna dan pesan yang melekat padanya, yaitu:  

 

Gambar 2.3 Jenis bentuk 
(Landa et al., 2007, hlm. 64) 
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1. Bentuk geometris 

Bentuk geometris yang paling umum adalah lingkaran, persegi, persegi panjang, dan 

segitiga. Bentuk geometris adalah bentuk yang dapat dihitung dengan tepat 

berdasarkan rumus matematika yang berhubungan dengan titik, garis, bidang, garis 

lurus, dan lengkungan yang konsisten. Bentuk geometris merupakan bentuk yang 

paling familiar karena bentuk ini adalah bentuk pertama yang manusia jumpai saat 

masa kecil. Bentuk ini biasanya akan tampak lebih dingin dan mengancam. Bentuk 

ini telah menjadi ciri khas gaya Art Deco dengan menampilkan bentuk geometris 

yang datar dan sederhana, dicirikan sebagai sesuatu yang maskulin dan erat kaitannya 

dengan laki-laki yang direpresentasikan melalui bentuk yang angular, sharp, precise, 

dan hard (Moss, 2009, hlm. 51). 

2. Bentuk organik atau alami 

Bentuk ini diciptakan dari benda-benda yang berasal dari alam dan organisme hidup 

yang memiliki garis lengkung dan membentuk bentuk-bentuk yang amorf, seperti 

batu, binatang, awan, dan lain-lain. Bentuk ini biasanya akan tampak lebih lembut, 

hangat, dan ramah dibandingkan bentuk geometris. Apabila dibandingkan dengan 

bentuk geometris, kesan natural lebih tercermin dari bentuk organik, biomorfik, dan 

curviliniar yang berasal dari garis lengkung yang sudut tepinya yang tidak kaku 

(Landa et al., 2007, hlm. 66). Selain itu, bentuk organik juga menjadi ciri khas gaya 

Art Nouveau yang bersifat feminim dan erat kaitannya dengan perempuan yang 
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direpresentasikan melalui bentuk yang soft, rounded, dan natural (Moss, 2009, hlm. 

51). 

3. Bentuk abstrak 

Bentuk ini diciptakan dari penemuan dan imajinasi yang acak, tidak memiliki 

keteraturan, kemiripan, ataupun hubungan dengan bentuk geometris atau organik. 

Penggunaan bentuk abstrak biasanya untuk menciptakan konsep kesederhanaan pada 

suatu desain. 

2.7. Psikologi pada Ruang 

Menurut Shorter (2012), ruang dapat didefinisikan sebagai sebuah area bebas yang 

dapat memiliki makna yang spesifik apabila ada objek dan elemen lain yang 

mengisinya. Jika tidak, maka ruang adalah suatu hal yang ambigu tanpa adanya 

makna. Oleh karena itu, suatu ruang dapat dimaknai atau diberikan indentitas tertentu 

melalui penciptaan suasana dari objek-objek yang memiliki fungsinya masing-

masing. Gibbs (2002) juga sependapat dengan berkata bahwa ruang itu sendiri 

merupakan elemen yang ekspresif sehingga penciptaan konteks atau suasana dalam 

suatu ruang merupakan bagian yang vital dalam proses perancangan visual dalam 

pembuatan film. Suasana yang dimaksud bukan hanya menciptakan set yang indah 

dan enak dipandang, melainkan menciptakan lingkungan yang bercerita.  

 Ruang berbicara mengenai identitas dari orang yang memilikinya. Dikutip 

dalam O’Sullivan (2018), salah satu contoh yang paling sederhana adalah mengenali 
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kepribadian seseorang lewat kondisi rumah tempat ia tinggal. Seorang psikologis, 

Sam Gosling berkata,”...we actually leave traces of our psyche throughout our 

homes.” Psyche sendiri rupanya memiliki arti yang luas, yaitu the human soul, mind, 

and spirit yang berarti jiwa, pikiran, dan roh manusia (Kamus online Oxford, 2018).  

 Gosling (seperti yang dikutip dalam O’Sullivan, 2018) membagi cara manusia 

mengorganisir rumah menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah identity 

claims, yaitu benda-benda yang dipercaya merepresentasikan nilai-nilai yang 

berharga dan merefleksikan dirinya, seperti foto, album lagu, dan seni. Kedua adalah 

nostalgic items, seperti hadiah yang dapat memiliki arti dan mengandung banyak 

emosi kenangan. Ia juga menjelaskan jika behavioral residue adalah tanda seseorang 

melakukan sesuatu di rumah itu, seperti adanya alat pembersih rumah, dan lain-lain. 

Hasil wawancara O’Sullivan terhadap para ahli juga menjelaskan bahwa terdapat 

nuansa emosi yang mendalam pada ruang pribadi masing-masing orang. Dengan 

pemilihan warna dan barang untuk diaplikasikan pada ruang, maka mereka telah 

memfasilitasi perasaan dan kepribadiannya. Seorang psikoterapis, Lisa Pepper-Satkin 

berkata bahwa rumah adalah bentuk metafora dari seseorang. Jika rumahnya 

berantakan, maka dirinya pun cenderung berantakan (O’Sullivan, 2018). 

 LoBrutto (2002) juga sependapat dengan berkata bahwa ruang dapat 

mengekspresikan kekuatan, kebebasan, ketakutan, kegembiraan, segudang emosi, 

suasana hati, dan atmosif berdasarkan hubungan antara karakter dan lingkungannya 

(hlm. 99). Perasaan dikucilkan dan terintimidasi dapat pula ditunjukkan melalui skala 
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atau ukuran sebuah ruang yang besar. Hal ini penting untuk merancang ruang sosial 

yang ada disekitarnya (Tangaz, 2006, hlm. 36). Untuk mencapai ekspresi atau kesan 

tersebut, pemilihan dan penataan objek dalam ruang menjadi penting untuk 

memberikan informasi mengenai identitas dari ruang tersebut. Salah satu caranya 

adalah dengan menampilkan kekontrasan. 

 Menurut Poulin (2011), kekontrasan dapat dicapai dengan membedakan satu 

objek dengan objek lainnya melalui penataan komposisi dan menonjolkan perbedaan 

visual dalam ukuran, bentuk, dan tekstur diantara unsur lainnya. Dengan begitu, 

pesan yang akan disampaikan akan lebih cepat dan lebih mudah untuk dipahami. 

Selain itu, kontras juga dapat menarik dan mengarahkan perhatian, menciptakan 

suasana hati atau emosi, menciptakan hierarki, memberikan penekanan dan dominasi 

pada suatu elemen (Poulin, 2011). Hal ini dapat pula diterapkan dalam perancangan 

tata letak properti untuk menekankan dominasi dan kekuasaan karakter dalam ruang.  

2.8. Metafora Visual 

Menurut kamus Oxford (2018), metafora adalah sebuah kiasan dimana kata atau frasa 

diterapkan pada suatu objek atau tindakan yang makna aslinya sebenarnya tidak dapat 

diterapkan. Singkatnya, sebuah metafora adalah suatu hal yang dianggap sebagai 

perwakilan atau simbol dari sesuatu yang lain. Jika melihat maknanya di dunia 

perfilman, menurut Rizzo (2005), metafora adalah sebuah perangkat yang dapat 

diaplikasikan pada film sebagai representasi yang tersirat dari sebuah adegan, 
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karakter, objek, atau tindakan yang dapat dikaitkan, diindentifikasi atau ditafsirkan 

menjadi hal yang lain. Metafora juga dapat digolongkan sebagai konsep visual yang 

dapat menerjemahkan ide utama pada film (hlm. 53 & hlm. 316). 

 Berdasarkan artikel yang ditulis oleh seorang konsultan dan penulis naskah 

film, Jennifer Van Sijll menjelaskan bahwa terdapat dua jenis metafora visual yang 

seringkali digunakan untuk memperkuat alur cerita dan menambah lapisan makna 

pada suatu adegan atau cerita secara keseluruhan. Metafora tersebut adalah metafora 

statis (static metaphor) dan metafora dinamis (dynamic metaphor). Menurutnya, 

metafora statis adalah metafora yang memiliki makna yang jelas dan digunakan terus-

menerus, seperti contohnya warna merah yang berbicara mengenai seksualitas. 

Metafora yang statis biasanya mencerminkan satu karakteristik dan satu karakter. Ia 

tidak bersinggungan dengan elemen visual lainnya, tetapi jika sebuah metafora 

menjadi statis, maka nilai dramatisnya akan terbatas. Contohnya adalah pada film The 

Graduate (1967), seorang tokoh perempuan menggunakan pakaian dengan motif 

leopard sebagai simbol dari kecakapannya dalam hal seksualitas dan sikapnya yang 

tertarik dan suka menggoda laki-laki muda (LoBrutto, 2002, hlm. 26). Motif leopard 

kemudian menjadi metafora yang mencerminkan satu karakteristik dari satu karakter. 

 Sijj (n.d.) menambahkan, berbeda dengan metafora statis, metafora dinamis 

adalah metafora yang berjalan bersamaan dengan alur cerita dan menyediakan 

informasi baru sepanjang cerita berjalan. Seringkali berhubungan dengan karakter 

lain pada situasi atau lokasi yang berbeda. Metafora ini dapat direpresentasikan 
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melalui beragam objek, seperti properti, wardrobe, dan lainnya. Penonton belajar 

sesuatu yang baru dari karakter melalui metafora, walaupun objek tersebut 

berinteraksi dengan karakter lain (Sijll, n.d.). 

 Bagi LoBrutto (2002), dalam production design sendiri, sebuah metafora 

visual dapat berkomunikasi hanya kepada sebagian penonton atau kritikus atau ahli 

teori. Hal ini dikarenakan metafora visual yang dirancang bekerja pada tingkatan 

bawah sadar penonton, memberikan lapisan lain dari gambar yang dilihat dan 

kemudian memberikan ide, konsep, dan makna dalam narasi. Sementara di sisi lain, 

penonton secara sadar mengikuti jalannya cerita, perkembangan karakter, dan 

keseluruhan rancangan pada film. Baginya, perancangan semua elemen pada 

production design ini kemudian secara tidak langsung berkomunikasi pada tingkat 

intelektual, alam bawah sadar, psikologis, dan emosional. Bagi seorang production 

designer, metafora merupakan saluran untuk berbagai keputusan desain mengenai 

banyak sekali rincian yang harus dibahas, baik dalam arsitektur, warna, ruang, 

tekstur, maupun hubungan spasial (LoBrutto, 2002, hlm. 25).  

2.8.1. Bunga 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu metafora visual yang dapat digunakan 

dalam sebuah film adalah melalui props atau sebuah objek atau benda yang dapat 

memiliki makna tersendiri bagi karakter dan narasi. Salah satu contoh objek yang 

dapat dirancang sebagai bentuk dari metafora visual adalah objek bunga.  
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 Menurut Frownfelter (2010), bunga seringkali dihubungkan dengan 

perempuan atau seksualitas. Banyak budaya negara yang menyambungkan bagian 

bunga dengan anatomi tubuh perempuan, seperti vagina, rahim, dan vulva. Proses 

menstruasi, pengalaman seks, dan motherhood juga seringkali diterjemahkan dalam 

terminologi bunga, dari tunas yang tertutup, bunga yang mekar hingga tanaman 

dewasa dan menjadi layu. Beliau berkata bahwa keindahan pada tubuh perempuan 

seringkali disimbolkan seperti keindahan pada bunga. Berdasarkan sejarah dan 

budaya di seluruh dunia, bunga memiliki kekayaan makna yang erat hubungannya 

dengan perempuan. Contohnya, pada sejarah India, bunga teratai memiliki kaitan 

yang erat dengan seksualitas perempuan yang dihubungkan dengan bagian tubuh 

perempuan. Teratai suci menjadi simbol dari rahim yang berbuah dan putiknya 

melambangkan janin perempuan. Sedangkan pada masa Yunani dan Roma, Dewi 

Aphrodite dan Venus sebagai Dewi Cinta dilambangkan dengan bunga bakung dan 

mawar. Pada sejarah Kristiani pun, bunga bakung, mawar, dan violet menjadi 

lambang dari Bunda Maria (Frownfelter, 2010). 

 Tidak lupa juga pelukis surealisme yang hasil karyanya penuh dengan 

metafora, Frida Kahlo. Frownfelter (2010) menjelaskan dalam lukisan Frida Kahlo 

yang berjudul Xochitl (1938), yang berarti “flower” atau “something precious, 

delicate” menggambarkan bunga yang kecil, namun kuat. Terbuat dari dua bagian 

yang berkebalikan, namun saling berhubungan: merah, berbentuk seperti vagina dan 

penis dari atas. 
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Gambar 2.4 Xochitl (1938) 
(Sumber: www.sdwesterman.weebly.com) 

 

 Selain diinterpretasikan sebagai perempuan, bunga terus menjadi cara bagi 

manusia untuk mengekspresikan emosi-emosinya yang kompleks. Di berbagai negara 

pun setiap bunga memiliki maknanya sendiri-sendiri, tergantung pada budaya dan 

tradisi tiap negara. Di India, bunga dapat menjadi wadah untuk menyampaikan 

harapan, doa, dan keinginan. Di Perancis, bunga dapat melambangkan pembawa 

kebahagiaan, sedangkan di Inggris, Amerika, dan sekitarnya, bunga memiliki makna 

yang paling umum, yaitu sebagai jalan cinta dan keindahan. Meskipun tradisi dan arti 

bunga sangat bervariasi di berbagai daerah, namun pasti selalu ada bunga dan selalu 

ada keinginan untuk berkomunikasi lewatnya (Kirkby, 2011). 
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