
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Film merupakan suatu media audio visual yang memiliki kekuatan untuk 

mempengaruhi emosi maupun pola pikir penontonnya. Ada dua cara untuk 

mengembangkan sebuah ide cerita; cara pertama datang dengan sebuah konsep; 

lima sampai delapan kata frase pertama itu meringkas seluruh ide untuk sebuah 

film. Cara kedua adalah dengan membuat karakter yang mengesankan dan mudah 

diingat. 

Pada saat menonton film Silver Lining Playbook, penulis langsung tertarik 

oleh keunikan ide cerita yang terdapat pada kedua karakter utamanya. Masing- 

masing karakter menderita personality disorder, Pat yang menderita bipolar serta 

Tiffany yang menderita borderline personality disorder. Pertemuan hingga 

kedekatan keduanya, serta konflik yang timbul diantara kedua karakter 

menjadikan cerita dari film Silver Lining Playbook menjadi semakin menarik. 

Pembawaan karakter yang diperankan, membawa penulis sebagai penonton juga 

dapat merasakan emosi yang ingin disampaikan, sehingga kekuatan karakter 

dalam film ini membuat penulis akhirnya tertarik untuk menelaah lebih lanjut dan 

menjadikan film Silver Lining Playbook sebagai bahan penelitian untuk laporan 

Skripsi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam proses analisa film Silver Lining Playbook ini 

adalah: bagaimanakah konflik yang terjadi akibat gangguan psikologis yang 

dialami oleh kedua karakter utama dalam film Silver Lining Playbook? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, batasan masalah pada laporan Skripsi ini 

hanya akan dibatasi pada konflik yang didasari oleh personality disorder yang 

dialami oleh kedua karakter utama, yaitu: bipolar yang dialami oleh Pat dan 

borderline personality disorder yang dialami oleh Tiffany. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Ada pun tujuan dari Skripsi ini adalah untuk menganalisa konflik berdasarkan 

aspek psikologis karakter dalam film Silver Lining Playbook. 

1.5. Manfaat Skripsi 

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada penulis serta pihak 

akademis terutama mahasiswa jurusan sinema. Penulis berharap proyek Skripsi ini 

dapat menambah pengetahuan lebih pada character development dalam sebuah 

film. Dalam proyek Skripsi ini, penulis banyak belajar hal baru di luar ilmu-ilmu 

yang telah dipelajari sebelumnya pada saat kuliah, salah satunya adalah ilmu 

psikologi yang masih cukup asing bagi penulis. Tentunya hal ini semakin 

memperkaya pengalaman yang bisa digali dari ilmu-ilmu lain di luar perfilman. 
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