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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film merupakan bagian dari seni. Film terdiri dari gambaran visual dan suara. 

Menurut Pratista (2008), film terbentuk dari unsur naratif. Unsur naratif tersebut 

sangat erat hubungannya dengan tema film dan aspek cerita. Setiap cerita dalam 

film tidak lepas dari unsur naratif dan setiap cerita selalu memiliki unsur-unsur 

seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu dan lainnya. Elemen-elemen tersebut 

membentuk unsur naratif secara keseluruhan (hlm. 1). 

 Film sendiri memiliki beberapa genre utama yaitu action, comedy, thriller, 

horror, drama, dan lainnya. Penulis membuat cerita action karena jalan cerita film 

action memiliki permasalahan yang cukup rumit dimana karakter protagonist harus 

menghadapi masalah yang biasanya berhubungan dengan kematian orang yang 

disayanginya dan karakter tersebut berusaha untuk balas dendam kepada sang 

pelaku. Proses saat karakter mencoba untuk balas dendam dan mencari sang pelaku 

membuatnya harus menghadapi masalah yang kadang di luar kemampuannya dan 

karakter itu harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut 

bagaimanapun caranya.  

 Karakter dalam cerita yang berusaha menyelesaikan masalahnya dapat 

mengalami perubahan dan perkembangan. Walter (2010) mengatakan aturan dasar 

dalam melihat perkembangan karakter adalah membiarkan karakter berubah atas 

kejadian yang datang dari dirinya maupun luar dirinya. Mental, sifat dan fisik 
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karakter akan berubah seiring berjalannya cerita, membuatnya memiliki cara 

pandang baru.  

 Skenario film panjang ini menceritakan Bayu (28) seorang dokter 

menemukan istri dan janinnya meninggal saat pulang dari rumah sakit. Bayu 

bingung dan marah karena ia tidak mengetahui siapa yang membunuh istrinya. 

Bayu mencoba untuk move on, tapi cintanya kepada istrinya sangat besar dan 

kematiannya mengganggu pikiran Bayu. Sehingga Ia memutuskan untuk mencari 

info tentang siapa dibalik pelaku yang membunuh istrinya. Setelah mencari info 

diketahui dari seorang pasien bernama Asep, yang membunuh istrinya adalah 

Danny yang merupakan bekas bos Asep.Bayu kemudian meminta bantuan kepada 

Aceng untuk mengajarinya bela diri. Berkat bantuan dari Aceng, Bayu dapat 

menguasai bela diri. 

Bayu kemudian mencoba untuk memburu sang pelaku Bersama Asep. Dari geng 

tersebut diketahui otak utama pembunuhan istri Bayu adalah Alfian. Bayu mencoba 

mencari info tempat persembunyian Alfian dengan cara mengintrogasi orang-orang 

yang berhubungan dengan Alfian. Akhirnya Bayu berhasil menemukan tempat 

persembunyian Alfian. Terjadilah perkelahian antara Bayu dengan Alfian, dari situ 

Bayu mengetahui bahwa istrinya merupakan mantan seorang assassin. Hasil Akhir 

perkelahian berakhir dengan kematian Bayu, diikuti kematian Alfian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengembangan karakter pada genre action dalam skenario film panjang 

Cure? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembahasan Tugas Akhir ini akan dibatasi pada perubahan karakter protagonist 

Bayu dari dua hal yaitu: 

A. Sequence 2 di mana protagonist Bayu berubah menjadi seorang pendendam 

dan memutuskan untuk mencari pelaku pembunuh istrinya. 

B. Sequence 8 di mana protagonist Bayu bertemu dengan antagonist bernama 

Alfian. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tugas akhir ini bertujuan untuk membuat sebuah skenario film panjang dengan 

genre action menggunakan struktur cerita eight sequences dan berhubungan dengan 

pengembangan karakter. 

 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat Tugas Akhir ini bagi penulis adalah untuk memperdalam teori 

pengembangan karakter dan eight sequences pada skenario film panjang bergenre 

action. Orang lain dapat mempelajari bagaimana mengembangkan karakter pada 

skenario film panjang bergenre action berdasarkan eight sequences.
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