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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Genre 

Pada umumnya, genre akan membawa audiens kepada sebuah tolak ukur atau 

takaran yang berbeda dalam sebuah film. Audiens dapat mengerti takaran apa 

yang mendasari masing – masing dari pemikiran individu tersebut untuk dalam 

besar kecilnya tolak ukur mereka dalam genre. Genre tercipta sesuai dengan 

perkembangan yang terjadi baik itu dalam bentuk eksternal maupun internal. 

 Perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan berlangsungnya zaman. 

Faktor ekonomi, budaya, sosial hingga politik mempengaruhi cara filmmaker dan 

audiens dalam berfikir. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu genre akan 

menemukan beragam keunikannya masing – masing. 

 Keith (2007) mengungkapkan atas pentingnya sebuah nilai kebudayaan, 

karena secara tidak langsung dapat mempengaruhi bagaimana sebuah genre dapat 

berkembang. Perkembangan sebuah genre didukung oleh situasi dan kondisi yang 

terjadi dalam suatu jangka waktu tertentu. Keduanya saling berjalan beriringan 

(hlm. 5).  

 Altman (1999) mengemukakan bahwa genre di dalam sebuah industri film 

telah dikenal audiens nya. Secara universal genre seringkali diidentifikasikan 

sebagai sebuah kategori yang telah dipahami, karena adanya kebutuhan atas 

hiburan yang diinginkan oleh penonton. Genre dibentuk oleh industri film, dan 
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telah dikomunikasikan secara meluas terhadap audiens atau masyarakat dalam 

tempat, peristiwa dan jangka waktu tertentu (hlm. 15). 

 Genre merupakan sebuah proses komunikasi yang berjalan dua arah di 

antara industri film dengan dengan audiens. Sehingga permintaan dan penawaran 

selalu saling berkaitan. Diharapkan dengan terjadinya komunikasi tersebut, 

sebuah genre yang nantinya disajikan akan sesuai dengan ekspektasi yang telah 

diharapkan audiens.  

2.1.1.  Elemen Dalam Genre 

Keith (2007) genre di dalam film memiliki unsur – unsur elemen yang sudah 

umum. Namun, kita dapat menspesifikasikan sebuah genre dari elemen – elemen 

yang ada. Karena di dalam setiap genre, pasti terdiri dari keunikan elemen yang 

berbeda (hlm, 9). Elemen – elemen dalam genre, diantaranya;  

 a. Konvensi 

Konvensi seringkali digunakan untuk memperlihatkan adanya perbedaan terdapat 

yang mencolok di dalam alur cerita yang telah ada atau bagaimana sebuah gaya 

bercerita terbentuk. Kemudian dikemas sedemekian rupa ke dalam setiap genre, 

dengan perbedaannya masing – masing.  

 b. Ikonografi 

Ikonografi seringkali digunakan sebagai bentuk dari simbol – simbol yang ada di 

dalam sebuah film. Ikonografi merupakan sebuah simbol atau bentuk subteks 
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dalam sebuah film dengan genre tertentu yang memiliki nilai kultural, serta arti 

dari setiap simbol masing – masing.  

 c. Setting 

Tempat, keadaan, dan waktu yang spesifik. Pemilihan lokasi tertentu dalam 

menyesuaikan sebuah genre, membuat perbedaan yang signifikan di antara satu 

genre dan genre lainnya.  

 c. Cerita dan Tema 

Struktur naratif di dalam sebuah genre sudah memiliki kerangka nya masing – 

masing dalam menentukan plot yang akan dibentuk. Genre seringkali menarik isu 

– isu sosial ke dalam sebuah cerita dan akan membentuk sebuah konflik di antara 

karakter utama, para karakter pembantu dan lawan main.  

 d. Karakter dan Aktor 

Karakter merupakan subjek yang dikemas dengan setiap gerakan dengan tujuan 

nya masing – masing namun tetap berdasarkan struktur cerita. Selain itu, aktor 

yang digunakan dalam memenuhi kriteria karakter yang diinginkan harus 

berdasarkan bentuk ikonografi dari genre tertetnu (hlm. 10-17).  

2.2.  Genre Romantic Comedy 

Seperti yang telah dikutip oleh Altman mengenai arti sebuah genre, Mortimer 

(2010) memilki pemahaman pribadi mengenai esensi terhadap sebuah genre. 

Genre merupakan sebuah repetisi dari keragaman yang berbeda – beda. Dari 
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seluruh jenis dan bentuk genre, romcom merupakan salah satu genre yang 

berkembang, dan kerap menarik banyak penonton baru (hlm. 2).  

 Mortimer (2010) menerangkan mengenai pemahaman dari genre romantic 

comedy. Romcom terdiri dari, romansa dan komedi, genre ini memiliki keunikan 

yang erat yang membawa film ke arah kegembiraan atau  kebahagiaan (hlm. 3). 

Romcom sudah dikenal dengan cerita yang dianggap ringan, alur cerita yang 

diciptakan dapat dengan mudah dipahami oleh audiens dan direlasikan kedalam 

kehidupan sehari – hari.  

 Mortimer (2010) kembali merumuskan bahwa, tema besar yang dimiliki 

oleh genre ini adalah ‘perbedaan yang signifikan antara karakter perempuan dan 

laki – laki’ (hlm. 4). 

 Ketertarikan yang akan ditunjukkan di antara kedua karakter utama di 

dalam film ini, dikemas dengan formula dari genre romcom. Grindon (2011) 

mengutip dari penejelasan Gerald Mast, bahwa film pada genre ini, diciptakannya 

serangkaian isyarat kepada penonton: mengenai subject matter yang dipergunakan 

sebagai hal sepele, lelucon dan humor yang tercipta melindungi kedua karakter 

dalam menghadapi sebuah konflik tertentu (hlm. 2).  Humor yang akan diciptakan 

di dalam film ini terlihat seperti hal yang sepele namun, memilki kedalaman 

tentang keterikatan hubungan di antara karakter. Grindon menambahkan bahwa 

meskipun drama yang diciptakan merupakan sebuah pilihan hidup yang serius, 

seperti memilih pasangan hidup. Dibalik hal tersebut prosesnya tetap terlihat 

lighthearted, dan terdapat antisipasi yang positif dibaliknya (hlm. 2). 
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2.2.1.  Elemen Konvensi dalam Genre Romantic Comedy  

Jeffers (2007) menyatakan bahwa pada umumnya, identifikasi genre dilakukan 

karena kita telah memahami garis besar dibalik dari genre tersebut. Dibalik 

keragaman dari genre tersebut, terdapat simbol – simbol yang menjadi sebuah 

“ikon” yang kerap dipelajari, dan yang sering disebut sebagai “ikonografi”.  

 Romcom memiliki beberapa elemen – elemen genre nya tersendiri yang 

sudah menjadi kerangka bagian dari genre ini. Elemen – elemen tersebut tercipta 

tidak hanya sekedar untuk menerjemahkan apa yang disukai audiens, melainkan 

memiliki cita rasa atas romcom itu sendiri. Diantaranya; karakter, masquerade, 

ideologi dan love and laughter. 

2.2.1.1.  Karakter 

Grindon (2011) menyatakan bahwa romcom memiliki dua jenis perbedaan 

karakter dengan keunikan dari masing - masing karakter: sebuah karakter 

pasangan dan seorang karakter yang menjadi figur pembantu yang akan menjadi 

hambatan bagi pasangan tersebut (hlm. 12). Selain itu, pembeda karakter 

pasangan dari romcom adalah adanya dua karakter protagonis. Karakter laki – laki 

dan perempuan yang akan bersama dan merupakan sebuah karakter utama. (hlm. 

13).  

 Kedua karakter utama yang merupakan karakter protagonis membuat 

mereka menjadi bersama untuk melawan kendala yang ada. Kendala yang akan 

mereka hadapi, umumnya secara internal terjadi karena perbedaan watak yang 
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mereka miliki, ataupun secara eksternal merupakan kendala dari sosok figur 

hambatan bagi kedua karakter utama.  

 Kembali mengutip dari pemahaman Grindon (2011) mengenai karakter 

dalam genre romantic comedy, karakter pasangan di dalam genre ini akan 

menemukan kesamaan di antara mereka yang pada akhirnya akan menyatukan 

mereka. Karakterisasi dalam genre ini, terlihat dari perbedaan karakter yang 

mencolok hingga, pada akhirnya akan terlihat kemungkinan terjadinya suatu titik 

bagi mereka untuk bersama. (hlm. 12). 

 Dikuatkan oleh pemahaman Jeffers (2007) dalam penjelasannya terhadap 

karakter di dalam romcom. Pada umumnya, karakter yang digunakan dalam genre 

ini seringkali merupakan sebuah pasangan yang tidak cocok; kedua karakter 

merupakan sebuah pasangan yang mengalami ketidak cocokan yang tampak 

ketika mereka memulai untuk menjalin sebuah hubungan, namun di ilustrasikan 

dengan adanya romansa sehingga membuat mereka terlihat menyatu (hlm. 11).  

 Perbedaan yang signifikan di antara kedua karakter, didukung dengan 

berbagai situasi dan kondisi akan membuat mereka mengalami ketidak cocokan 

namun seiring dengan berjalannya waktu, balutan romansa serta unsur komedi 

akan kembali mempersatukan kedua karakter. 

2.2.1.2.  Masquerade 

Penyamaran dilakukan karena adanya perbedaan watak di antara kedua karakter. 

Grindon (2011) mengemukakan bahwa ketika kedua karakter berusaha mencari 

kesamaan diantara mereka, tanpa disadari membuat mereka saling membangun 
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hubungan mereka. Sehingga, memperkuat adanya kemungkinan untuk mencoba 

sebuah hal yang baru, dan mungkin terlihat berlebihan, namun hal tersebut 

membuat adanya proses pembejalaran dari dinamika fundamental dalam sebuah 

hubungan (hlm. 17).  

 Penyamaran yang dirasakan tanpa sadar tertanam dari alam bawah sadar 

kedua karakter karena mereka akan mengalami penolakan dari dalam diri mereka 

ketika bertemu dengan pasangan yang memiliki watak bersebrangan. Namun hal 

ini, yang nantinya akan membuat mereka sadar bahwa penyamaran tersebut telah 

membawa dan membangun hubungan mereka. 

2.2.1.3. Ideologi 

Secara garis besar, kata Ideologi berasal dari kata ide atau idea. Ideologi 

merupakan gagasan, ide pokok yang mendasar terhadap berbagai macam hal. Di 

dalam romcom, pemahaman dari ideologi berasal dari gagasan – gagasan atau ide 

dasar yang sengaja diciptakan untuk disampaikan kepada audiens dalam bentuk 

elemen.  

 Jeffers (2007) mengatakan bahwa pada umumnya bentuk dari “cinta 

sejati” yang diciptakan di dalam romcom merupakan sebuah mitos. Hal ini tidak 

terjadi di dalam kehidupan sehari – hari. Sebagai audiens, konsumen dan 

mahasiswa film  harus selalu ingat bahwa elemen ini perlu diangkat sebagai 

asupan untuk mengangkat nilai produk, karena film merupakan salah satu bentuk 

dari produk dalam sebuah bisnis (hlm. 12).  
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 Ideologi yang terdapat pada teori yang dikatakan oleh Jeffers mengarah 

kepada bagaimana ideologi dapat menarik kepercayaan audiens terhadap kisah 

cinta yang terjadi di dalam romcom. Pada kenyataannya, tidak ada cerita cinta 

yang terjadi dalam kehidupan sehari – hari seperti apa yang digambarkan di dalam 

romcom. 

 Pada kenyatannya tidak ada cinta yang terjadi seperti kejadian fiktif yang 

dibangun di dalam romcom. Tetapi hal tersebut, justru menjadi landasan bagi 

filmmaker untuk sebaik mungkin mengemas gagasannya dalam konsep yang ingin 

disampaikan dalam film, ke dalam karya agar membangun kepercayaan audiens 

dalam menikmati karya.  

2.2.1.4.  Love and Laughter 

Laughter atau lelucon merupakan bumbu yang tercipta untuk menjadi panduan 

dalam respon audiens di dalam romantic comedy. Grindon (2011) mengemukakan 

bahwa lelucon tersebut menjadi sebuah warna pada genre, dan meyakinkan 

penonton akan keamanan di antara karakter juga menjadi kenikmatan tersendiri 

bagi penonton (hlm. 20-21).  

 Love and laughter membawa genre ini menjadi semakin kuat walaupun 

hanya berlaku sebagai hal yang minor. Grindon (2011) menambahkan bahwa 

ikatan yang terbangun di dalam romantic comedy pada umumnya melibatkan 

seorang laki – laki yang ingin membuat seorang wanita tertawa, dengan membuat 

sebuah lelucon. Namun, di sisi lain tensi yang tercipta di antara lelucon membuat 
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pasangan menjadi canggung, terlihat tidak logis, dan mengekspos sisi rentan 

karakter (hlm. 22).  

 Love and laughter dapat mengekspos berbagai sisi dari kedua karakter, 

membuat penonton menjadi semakin mengenal mereka tanpa disadari dan 

membuat hubungan keduanya menjadi semakin erat. 

 Grindon (2011) kembali menerangkan bahwa kerangka yang dimiliki oleh 

film romantic comedy dari elemen konvensi di dalam sebuah genre ini, seperti: 

alur cerita, karakter, masquerade, setting dan respons dari audiens bertumbuh 

dengan adanya konflik yang diciptakan di dalam film (hlm. 23).    

2.3. Pembentukkan Karakter  

Berangkat dari pemahaman Seger (1990) mengenai pembentukkan karakter, 

karakter tidak terbentuk secara cepat. Karakter adalah motivasi yang berasal dari 

lingkungannya (hlm. 5). Seger kembali mengatakan bahwa seluruh karakter 

mempunyai latar belakang sosial. Hal ini membuat perbedaan, apakah ia berasal 

dari kelas menengah dari kota Iowa atau dari latar belakang keluarga menengah 

keatas yang hidup di San Fransisco. Seluruh karakter memiliki latar belakang 

agama. Apakah mereka menganut agama Katolik, Yahudi, atau seorang Agnostik. 

Seluruh karakter memiliki latar belakang edukasi. Berapa lama ia ber-sekolah, dan 

pelajaran apa yang di pelajari dapat mempengaruhi perubahan – perubahan yang 

dialami karakter. Seluruh aspek kultural ini akan mempengaruhi bagaimana 

karakter akan berfikir dan berbicara, nilai – nilai apa yang ditanamkan, 

kekhawatiran yang timbul dan perjalanan emosial di dalam hidupnya (hlm. 6). 
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 Seger (1990) melanjutkan bahwa sebuah karakter harus memiliki 

konsistensi. Namun bukan berarti mereka mudah terprediksi atau stereotip. Hal ini 

berarti bahwa karakter, memiliki inti dari kepribadian mereka yang 

menggambarkan diri mereka dan menciptakan sebuah ekspektasi dari bagaimana 

mereka akan bertindak (hlm. 29).  

 Berangkat dari pemahaman Dunne (2009) tentang bagaimana memulai 

pengembangan sebuah penulisan naskah. Setiap penulis menjawab pertanyaan ini 

dengan cara yang berbeda – beda. Pada akhirnya, jawaban mereka menunjukkan 

bukan tentang cara bercerita yang tepat pada di dalam semesta untuk bercerita, 

melainkan hal apa yang cocok untuk digunakan oleh penulis. Dibawah ini adalah 

beberapa saran yang dapat digunakan untuk memulai penulisan dan apapun yang 

paling untuk membuat sebuah naskah cerita. 

 2.3.1. Tiga Dimensi Karakter 

Egri (1960) merumuskan beberapa tahap dari garis besar pembentukkan tiga 

dimensi karakter, diantaranya;  

Fisiologi 

1. Jenis Kelamin 

2. Umur 

3. Tinggi dan berat badan 

4. Warna rambut, mata, kulit 

5. Postur badan 

6. Penampilan: tampan, berat badan berlebih atau kurang, rapih, bersih,   

  berantakan. Bentuk kepala, wajah. 

7. Kekurangan: cacat fisik, tanda lahir. Penyakit. 
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8. Keturunan 

 

Sosiologi 

1. Kelas : bawah, menengah, atas. 

2. Pekerjaan : jenis pekerjaan, jam terbang, pemasukan, kondisi pekerjaan, sikap 

  di dalam organisasi, kesesuaian dengan pekerjaan.  

3. Edukasi: sekolah apa yang dimasuki, pelajaran yang disukai, pelajaran  yang  

 tidak disukai, bakat. 

3. Kehidupan rumah tangga: yatim piatu, latar belakang keluarga; orang tua yang 

 bercerai atau tidak, kebiasaan orang tua, latar belakang mental orang tua. 

 Status pernikahan karakter. 

4. Agama 

5. Ras 

6. Komunitas 

7. Kepentingan Politik 

8. Hobi : buku, koran, majalah yang dibaca. 

 

Psikologi 

1. Kehidupan seksual, standar moral 

2. Ambisi 

3. Kekecewaan, frustasi 

4. Tempramen  : koleris, mudah bergaul, pesimis, optimis 

5. Sikap terhadap kehidupan 

6. Kompleksitas : obsesi, hambatan, takhayul, fobia. 

7. Extrover, Introvert, Ambivert 

8. Kemampuan : bahasa, talenta. 

9. Kualitas  : imajinasi, cita rasa, sikap tenang, 

10. I.Q. 

 

Ini adalah struktur tiga dimensi karakter, yang harus dibentuk oleh penulis dan 

harus diketahui secara mendalam, apa saja yang harus dibentuk (hlm. 36-37). 
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