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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini, akan dipaparkan beberapa teori dan literatur yang mendukung 

penulisan ini. Teori-teori diambil dari beberapa literatur berupa buku pustaka 

lainnya. 

2.1. Sequence 

Field (2005) menjelaskan sebuah sequence adalah elemen penting dalam skenario. 

Sequence adalah urutan serangkaian adegan yang dihubungkan oleh satu ide 

tunggal dimulai dengan awalan, tengah, dan akhir. Sequence merupakan kerangka 

atau tulang punggung dari sebuah skrip dan sifat dari struktur itu sendiri, 

memegang semuanya secara sekaligus. (hlm. 184). Gulino (2004) menjelaskan 

urutan dari beberapa adegan dibagi menjadi 8 aspek. (hlm. 14-18). 

1. Sequence A: lima belas menit pertama adalah jawaban gambaran pertanyaan 

dari siapa, kapan, dimana, dan dalam kondisi apakah yang dialami karakter. 

Bertujuan untuk memberikan keterikatan penonton sehingga tertarik untuk 

menyimak lebih jauh kelanjutan cerita. 

2. Sequence B: lima belas menit kedua fokus kepada timbulnya tensi utama, 

memperlihatkan unsur dramatis yang membentuk seluruh gambaran cerita. 

Sequence ini menandakan akhir dari Act. 1. 
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3. Sequence C: lima belas menit ketiga menunjukkan percobaan pertama 

protagonis dalam menyelesaikan masalahnya yang terlihat pada akhir dari 

Act.1. 

4. Sequence D: lima belas menit keempat terjadi kegagalan dalam percobaan 

pertama protagonis meresolusikan masalah, namun protagonis tetap mencoba 

sekali lagi atau lebih untuk memastikan kehidupannya dapat kembali stabil. 

5. Sequence E: lima belas menit selanjutnya, protagonis sudah mengalami 

pembelajaran pada puncak masalah pertama. Pada bagian ini sudah berhasil 

disadari pada script gambaran untuk keberhasilan atau kegagalan yang akan 

diterima oleh protgonis selanjutnya. Mulai banyak karakter baru yang 

diperkenalkan dan peluang-pelunang yang dapat diambil oleh protagonis. 

6. Sequence F: sepanjang sequence ini pada Act. 2, protagonist membuang 

semua potensi solusi yang mudah dan mencari resolusi yang lebih sulit supaya 

berhasil memecahkan masalah utama. Pertanyaan dramatis terjawab. Akhir 

dari sequence 6 yang berarti akhir dari Act. 2. Sequence ini memberikan 

gambaran kepada penonton akan kemungkinan yang bisa saja terjadi. 

7. Sequence G: sepanjang alur cerita dari sequence A hingga E, ternyata resolusi 

yang di bentuk pada sequence F bukanlah jawaban terakhir. Tidak terduga 

konsekuensi dari resolusi dapat datang dari mana saja, membawa masalah 

baru dan bahkan lebih sulit ke dalam alur cerita yang di sebabkan dari 

keputusan yang diambil protagonis sebelumnya. 
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8. Sequence H: Sequence delapan dan yang terakhir selalu berisi resolusi 

gambaran titik terakhir karakter berada, lebih baik atau buruk, ketidakstabilan 

yang diciptakan pada point of attack menjadi stabil. 

2.2. Karakter 

Bernhardt (2013) menjelaskan bahwa karakter adalah elemen awal yang paling 

penting dalam sebuah cerita naratif. Ketika karakter yang diciptakan tidak 

menarik, maka akan mempengaruhi semua elemen penting dalam cerita akan ikut 

menjadi tidak menarik. (hlm. 8). Karakter merupakan salah satu elemen cerita 

yang termasuk dalam struktur. Tanpa adanya karakter, sebuah cerita tidak akan 

bisa berjalan. Sebuah cerita diawali dengan seorang karakter. 

Garfinkel (2007) menjelaskan bahwa karakter memberikan arahan, emosi, 

pesan, dimensi dan tampilan umum pada sebuah cerita. Ia menjelaskan bahwa 

cerita yang baik akan menampilkan informasi–informasi inti mengenai karakter 

utama pada babak pertama, kemudian pada babak kedua dan ketiga akan 

menampilkan kejadian–kejadian yang paling penting dalam hidup karakter utama 

(hlm. 23 – 24). Karakter dalam cerita harus dijelaskan secara rinci di dalam cerita. 

Hal ini diperlukan supaya penonton dapat mengerti apa yang diceritakan dan 

kenapa cerita ini bisa terbentuk. 

Garfinkel (2007) menjelaskan karakter utama yang baik adalah karakter 

yang bisa melibatkan penonton (hlm. 24). Penonton tidak bisa merasakan hal yang 

dirasakan karakter utama karena penonton tidak mengalami secara langsung apa 

yang dialami oleh karakter tersebut.  
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Penonton bisa merelasikan diri dengan emosi, perasaan, keinginan, 

ketakutan, keyakinan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalam 

karakter utama tersebut. Seluruh hal yang dialami oleh karakter akan terlihat 

sangat spesifik karena setiap karakter memiliki karakteristik dan elemen-elemen 

yang unik dalam dirinya. Karakteristik dan elemen–elemen yang terkandung 

dalam karakter disebut sebagai dimensi karakter. 

Egri (2009) menyatakan bahwa setiap manusia dideskripsikan dalam tiga 

dimensi yang terpisah, yaitu fisiologi, sosiologi dan psikologi. Ia menjelaskan 

bahwa fisiologi karakter adalah keadaan fisik dari karakter yang akan 

mempengaruhi cara pandangnya terhadap hal-hal di sekitarnya. Sosiologi adalah 

keadaan sosial yang yang mempengaruhi cara karakter tersebut merespon segala 

hal. Sedangkan psikologi adalah kondisi kejiwaan dan perilaku yang dihasilkan 

oleh fisiologi dan sosiologi karakter tersebut (hlm. 33-34). Setiap karakter dalam 

cerita dibuat dengan memiliki kepribadian seperti kondisi manusia. Dengan tiga 

dimensi tersebut, maka akan diketahui penyebab dari perilaku seorang karakter, 

perubahan terus menerus yang dialami oleh karakter tersebut, dan mengapa 

karakter tersebut harus berubah, terlepas dari apakah karakter tersebut 

menginginkan perubahan itu atau tidak. Hal ini bertujuan agar penonton dapat 

merelasikan diri dengan tokoh tersebut. 

Chitlik (2013) menambahkan bahwa kondisi fisik, keadaan sekitar, dan 

emosi seorang karakter akan memberikan motivasi yang jelas untuk setiap hal 

yang dilakukan oleh karakter di dalam cerita (hlm. 2).  
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Kondisi fisik, keadaan sekitar dan emosi seorang karakter dapat 

mencerminkan kepribadian seorang karakter. Kepribadian seorang karakter dapat 

terlihat dengan jelas ketika motivasi setiap karakter dalam melakukan setiap hal 

terlihat dengan jelas. Kondisi fisik, keadaan sekitar dan kondisi emosional 

karakter dijelaskan sebagai fisiologi, sosiologi dan psikologi karakter. 

2.2.1. Fisiologi Karakter 

Seger (1990) menjelaskan bahwa penonton akan mendapatkan impresi visual 

seorang karakter bila diberikan informasi tentang kondisi fisik karakter tersebut. 

Ia menekankan bahwa dengan menampilkan informasi tentang kondisi fisik 

karakter, penonton akan membuat imajinasi dan pendapat pribadi dalam pikiran 

mereka mengenai kepribadian dan cara karakter tersebut menanggapi sesuatu 

(hlm. 27). Kondisi fisik dari karakter akan memunculkan kesan dari kepribadian 

karakter. Penonton dan pembaca akan menilai karakter tersebut melalui deskripsi 

fisik terlebih dahulu. Kemudian penonton mulai akan menambahkan sendiri 

detail-detail kecil mengenai perilaku karakter dalam bayangan mereka. Egri 

(2009) menjelaskan hal-hal yang mendefinisikan fisiologi karakter adalah :  

1. Jenis Kelamin 

2. Umur 

3. Tinggi dan berat badan 

4. Warna rambut, mata dan kulit 

5. Postur Tubuh 

6. Penampilan 

7. Kecacatan fisik 

Pengembangan Konflik Berdasarkan..., Benedictus Gerdy, FSD UMN, 2018



 

8 

 

8. Keturunan 

 

2.2.2. Sosiologi Karakter 

Egri (2009) menyatakan bahwa sosiologi karakter adalah dimensi kedua yang 

harus ditambahkan dalam seorang karakter. Ia menjelaskan bahwa kondisi sosial 

yang ada di sekitar karakter menentukan reaksi dan cara pandang karakter 

terhadap hal-hal tertentu yang dijumpai oleh karakter tersebut (hlm. 33). Egri 

menambahkan, hal-hal yang termasuk dalam sosiologi karater adalah : 

1. Kelas sosial 

2. Pekerjaan 

3. Pendidikan 

4. Tempat tinggal 

5. Status sosial 

6. Kewarganegaraan dan etnis 

7. Kepercayaan atau agama 

8. Pandangan politik 

9. Hobi 

 

2.2.3. Psikologi Karakter 

Brooks (2011) menjelaskan psikologi adalah salah satu aspek yang paling penting 

dalam penulisan cerita. Ia menjelaskan bahwa karakter utama di dalam cerita 

perlu berperilaku sebagaimana layaknya manusia secara umum(hlm. 93). 

Psikologi memberikan informasi bagaimana seorang karakter bisa memiliki 

pemikiran dan melakukan perbuatan di dalam cerita yang ditulis. Penambahan 
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unsur psikologi karakter memberikan petunjuk mengenai penyebab dari emosi 

yang dirasakan oleh karakter serta latar belakang dari pemikiran dan perbuatan 

karakter. Latar belakang tersebut kemudian memberikan informasi mengenai cara 

pandang karakter tersebut terhadap hal yang terjadi di sekitarnya. 

Morrow (seperti dikutip Seger 1990, hlm. 63). Ia menjelaskan bahwa setiap 

manusia memiliki motivasi dan intensi dalam melakukan sesuatu. Orang tidak 

akan melakukan sesuatu tanpa alasan apapun. Dalam karakter memerlukan sebuah 

basis yang konsisten dari segala perilaku dan perbuatan karakter tersebut. Untuk 

menciptakan dasar yang konsisten, diperlukan informasi tentang kemungkinan 

yang akan dilakukan oleh seorang karakter pada situasi tertentu. Egri (2009) 

menjelaskan aspek-aspek yang mendefinisikan psikologi dari karakter adalah :  

1. Seksualitas 

2. Nilai moral 

3. Cita-cita atau ambisi pribadi 

4. Kesedihan 

5. Temperamen 

6. Kompleksitas kepribadian, ketakutan dan obsesi 

7. Penilaian akan suatu hal 

8. I.Q. 

9. Kemampuan berbahasa atau bakat lainnya 

10. Sikap terhadap hal yang ada di sekitar 

11. Selera 
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2.3. Konflik 

Konflik dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai percekcokan, 

perselisihan atau pertentangan. Herman (2009) menjelaskan bahwa konflik dalam 

cerita adalah suatu kondisi atau proses terjadinya gangguan terhadap status quo 

tokoh utama dalam cerita. Gangguan terhadap kehidupan tokoh menciptakan 

permasalahan spesifik yang hanya bisa diselesaikan oleh tokoh tersebut (hlm. 

182). Kehidupan serta keadaan awal dunia tokoh dalam cerita berperan penting 

dalam pembentukan konflik. Gangguan ini memaksa tokoh dalam cerita untuk 

memilih antara menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah atau 

berusaha untuk mengembalikan keadaan menjadi seperti semula. 

Field (2005) menjelaskan bahwa konflik merupakan inti dari penulisan 

cerita. Konflik dapat berbentuk perlawanan, perkelahian, pertempuran, 

permusuhan, perdebatan, ketakutan, internal maupun eksternal (hlm. 246-247). 

Sebuah cerita tidak bisa tercipta tanpa konflik. Konflik dari dalam diri karakter 

dan dari dunia luar memberikan alasan kuat bagi karakter untuk melakukan 

berbagai hal yang dilakukan oleh karakter dalam cerita. Hal ini membuat sebuah 

cerita menjadi lebih menarik dan bisa dimengerti. 

Schmidt (2005) mengungkapkan ada 6 jenis konflik populer yang dapat 

digunakan di dalam sebuah cerita, yaitu: konflik relasional, konflik internal, 

konflik situasional, konflik paranormal, konflik kosmik dan konflik sosial (hlm. 

15-17). 
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Schmidt (2005) berpendapat bahwa konflik terbentuk dari perbedaan antara 

2 pihak berupa orang, ide, perasaan, serta keadaan. Benturan ini yang kemudian 

akan berpengaruh sebagai penggerak cerita (hlm. 7). Konflik berikutnya kontras, 

dapat menjadi penjelasan di balik karakter untuk pertempuran dalam tujuan 

tertentu. Tujuan dari karakter dalam pertempurannya menuju akhir dapat terus 

berjalan sampai pertemuan dari kedua penyelesaian . 

Cowgill (2008) mejelaskan bahwa ketika konflik antara protagonis dan 

antagonis dibangun berdasarkan bentrokan yang jelas, maka ide cerita akan 

terlihat semakin kuat (hlm. 34). Perbedaan yang jelas akan memberikan benturan 

yang lebih keras antara protagonis dan antagonis. Tujuan protagonis yang 

berlawanan dengan tujuan antagonis memberikan alasan logis bagi kedua pihak 

untuk saling melawan satu sama lain. Alasan logis tersebut membuat ide cerita 

lebih menarik, masuk akal dan mudah dimengerti. 

Costello (2006) menjelaskan bahwa konflik tercipta ketika tujuan dan 

kebutuhan protagonis bertentangan dengan tujuan dan kebutuhan pihak lain. Hal 

ini juga akan membentuk konflik dan tensi (hlm. 52-53).  

2.3.1.  Konflik Internal 

Cowgill (2008) menjelaskan bahwa konflik internal adalah permasalahan internal 

yang harus karakter utama selesaikan sebelum mencapai tujuannya. Masalah ini 

dapat berupa masalah emosional, psikologikal, atau spiritual. Konflik ini dapat 

membantu untuk menunjukkan tema cerita. Ketakutan, sifat kekanakan, arogansi, 
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atau harga diri merupakan masalah internal yang harus dihadapi oleh karakter 

(hlm. 81). 

Menurut Schmidt (2005) konflik internal adalah konflik dimana protagonis 

harus melawan sisi lain dari dirinya sendiri. Sisi lain ini biasanya memengaruhi 

karakter sehingga karakter menjadi tidak yakin dengan dirinya maupun tujuannya 

(hlm. 16). Ballon (2005) menyatakan bahwa konflik internal biasanya 

menceritakan tentang karakter utama untuk melampaui kekurangannya atau 

melawan ketergantungannya (hlm. 50). 

2.3.2. Konflik Relasional 

Schmidt (2005) menjelaskan bahwa konflik relasional adalah konflik antara 

individu dengan individu lainnya. Biasanya muncul diantara protagonis dan 

antagonis yang bertarung dan hanya bisa dimenangkan oleh satu orang saja.  Ini 

berarti jika satu orang berhasil, maka lawannya tidak akan bisa mencapai tujuan 

yang sama (hlm. 17). 

Ballon (2005) menjelaskan bahwa konflik orang melawan orang biasanya 

bercerita tentang protagonis berusaha mencapai tujuannya, namun karakter lain 

bertujuan untuk menghalangi karakter utama untuk mencapai tujuannya. Jenis 

konflik ini adalah jenis paling populer. Konflik orang melawan orang yang paling 

dramatis biasanya membahas tentang cerita personal mengenai keluarga, 

percintaan atau hubungan emosional penting dari karakter utama (hlm. 51). 
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Zemke, Raines, dan Filipczak (2013) mengatakan, milenial adalah 

generasi pertama yang tumbuh dalam era digital. Dua-pertiga dari mereka sudah 

mengenal komputer sebelum usia lima tahun. Mereka terhubung hampir setiap 

waktu dengan teman-teman, orang tua, informasi, dan hiburan. Krisis ekonomi 

global memberi pengaruh lebih buruk daripada generasi yang lainnya, namun 

mereka tetap optimis dan energik. Terbiasa menjadi pusat perhatian, mereka 

memiliki harapan yang tinggi dan tujuan yang jelas. Mereka bersedia untuk 

bekerja keras dan berharap untuk mendapat dukungan demi mencapai apa yang 

mereka tuju (hlm. 120). 

Dalam naskah film panjang MAN’S WORLD, permasalahan generation 

gap sendiri akan memunculkan konflik antar generasi akibat jarak dan perbedaan 

yang signifikan sehingga timbul perdebatan dan perbedaan pendapat. Prasad 

(1992) menjelaskan bahwa perubahan zaman yang cepat membuat konflik antar 

generasi semakin terlihat karena terjadi perubahan cepat dalam tatanan sosial 

sehingga tercipta jarak antara generasi satu dengan generasi selanjutnya (hlm. 13). 

2.3.3. Konflik Sosial 

Schimdt (2005) menjelaskan bahwa konflik sosial adalah pertarungan antara 

protagonis melawan sebuah kelompok (hlm. 17). Dalam hal ini protagonis 

memiliki suatu tujuan dan dihalangi oleh konflik dari suatu kelompok misalnya 

institusi, agama, perusahaan atau suku. 

Pengembangan Konflik Berdasarkan..., Benedictus Gerdy, FSD UMN, 2018



 

14 

 

2.3.4. Konflik Situasional 

Schimdt (2005) menjelaskan bahwa konflik situasional merupakan pertarungan 

satu orang melawan alam atau lingkungan (hlm. 16). Biasanya konflik ini 

berhubungan dengan pertaruhan nyawa atau hidup dan mati pada karakter. 

2.4.  Generation Gap 

Falk & Falk (2005) menekankan bahwa generation gap adalah istilah pada 

perbedaan cara pandang, nilai, gaya hidup dan perilaku antara generasi tua dan 

muda. Generasi tua memiliki kontrol lebih dalam pengambilan keputusan dan 

penggunaan sumber daya. Namun generasi muda menolak untuk selalu tunduk 

pada keputusan yang diambil oleh generasi tua (hlm. 53-54). Generasi muda 

memiliki cara pikir, cara pandang, perilaku serta gaya hidup yang berbeda dengan 

generasi tua. Ini dikarenakan generasi muda hidup, tumbuh dan berkembang di 

masa yang berbeda dengan generasi tua. Generasi muda memiliki pengalaman 

hidup yang berbeda dengan generasi tua. Oleh karena itu sering kali terjadi 

konflik di antara kedua generasi akibat perbedaan pemikiran. 

 Prasad (1992) menjelaskan bahwa generasi tua sering kali merasa bahwa 

generasi muda tidak sebaik dan sekompeten generasi tua. Generasi tua 

menganggap generasi muda lebih lemah dan cenderung salah dalam mengambil 

keputusan. Sedangkan generasi muda menganggap generasi tua ketinggalan 

zaman, dan kurang pengertian (hlm. 12).  
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Kedua generasi mengalami kesulitan untuk memahami satu sama lain. 

Kedua generasi sama-sama merasa bahwa diri mereka lebih benar dan lebih baik. 

Cara pandang masing-masing generasi terhadap dunia sangat berbeda, sehingga 

tiap generasi memiliki perilaku dan reaksi yang juga berbeda. 

 Prasad (1992) menjelaskan perubahan jaman yang serba cepat membuat 

konflik antar generasi semakin terlihat karena terjadi perubahan cepat dalam 

tatanan sosial sehingga timbul jarak antar generasi satu dengan generasi 

selanjutnya. Generasi muda sulit untuk menerima cara tradisional yang telah 

dikembangkan oleh generasi tua melalui pengalaman seumur hidup mereka. 

Generasi tua menganggap diri mereka sebagai lambang stabilitas sehingga mereka 

mengambil alih kendali untuk mempertahankan status quo (hlm. 13). Generasi tua 

akan bersikeras mempertahankan norma dan nilainya. Generasi muda yang 

mendapatkan pendidikan lebih tinggi serta paparan informasi serta budaya dunia 

secara cepat akan menjadi pembawa perubahan bagi nilai dan norma yang telah 

dibuat dan dijalani oleh generasi tua selama bertahun–tahun. Perbedaan antar 

generasi semakin besar akibat kecepatan perubahan sosial yang terus meningkat.  

2.5. Generasi Baby Boomers dan Millenials 

Setiap generasi terpisah menurut tahun kelahiran mereka. Sprague (2008) 

menjelaskan bahwa terdapat 4 generasi yang dikategorikan berdasarkan tahun 

kelahiran mereka (hlm. 3). Berikut adalah 4 generasi tersebut beserta tahun 

kelahiran mereka: 
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Tabel 2.1. Tahun Kelahiran Setiap Generasi 

(Sprague, 2008) 

Deskripsi Generasi 

Tradisionalis 

Generasi 

Baby boomer 

Generasi X Generasi Y / 

Millenials 

Tahun 

kelahiran 

1928-1945 1946-1964 1965-1979 1980-2000 

 

2.5.1. Generasi Baby Boomers 

Gravett dan Throckmorton (2013) mengatakan generasi baby boomers ingin 

diakui kehormatannya dari pengalaman dan keahlian. Boomers ingin kehormatan 

tersebut ditunjukkan dengan cara yang nyata seperti kesatuan tugas dan 

keterlibatan dalam mentor program. Benang merah diantara boomers muncul, 

mereka ingin mendapatkan rasa hormat dengan menunjukkan kemampuan 

mereka. Boomers ingin memberi setidaknya kesempatan kepada generasi muda 

untuk membuktikan mengapa “ini bisa bekerja-cobalah” (hlm. 80). Baby boomers 

cenderung memberi contoh nyata daripada memberi tahu secara teori bagaimana 

suatu hal dapat bekerja. Dapat disimpulkan bahwa generasi baby boomers 

memiliki prinsip yang kuat dalam menghadapi suatu hal. 

Zemke, Raines, dan Filipczak (2013) mengatakan baby boomers akan 

selalu menghargai nilai pertumbuhan kepribadian, tidak akan berhenti untuk 

berkomitmen bahwa hidup adalah belajar dan mengembangkan diri. Hingga 

kapanpun, mereka akan menganggap diri mereka sebagai “peserta didik”. 

Meskipun boomers bisa menjadi sangat defensif (hlm. 82).  

Prinsip tersebut dijabarkan dalam beberapa point: 
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1. Bisa dibina secara taktis. 

2. Jika anda menyalahkan orang lain, mereka tidak akan mendengarkan. 

3. Bersikap baik dan sopan. Mencari peluang untuk kesepakatan dan 

kesejahteraan. 

4. Bertanyalah untuk mengetahui isu-nya. 

5. Selalu meminta ijin atas langkah yang diambil. Bertanyalah sepantasnya. 

6. Hormati mereka, tidak dengan cara tradisionalis. Hargai atas pengalaman 

mereka. Bertanya, bukan memberitahu. 

Baby boomers melewati dan mengalami banyak pembelajaran dan 

pengalaman dalam hidupnya, maka dari itu pembelajaran yang sudah mereka 

terima menjadi satu alasan mereka untuk suatu pembenaran, atau sikap defensif. 

2.5.2. Millenials 

Zemke, Raines, dan Filipczak (2013) menjelaskan bahwa generasi Millenials atau 

generasi Y adalah generasi pertama yang tenggelam dalam era digital. Mereka 

sudah mengenal komputer sebelum menginjak usia 5 tahun. Millenials terhubung 

dengan orangtua, teman, atau hiburan. Penurunan ekonomi secara global 

berpengarung pada mereka, lebih buruk daripada generasi lainnya, namun mereka 

tetap optimis dan energik (hlm. 120).  

Generasi ini memiliki pemikiran yang terbuka, karena mereka bisa saja terhubung 

dengan apa, kapan, dan dimana saja. Teknologi telah hidup berdampingan dengan 

millenials. Mereka dapat mengakses apapun termasuk informasi secara global, 

sehingga mempengaruhi pola pikir, perilaku mereka maupun emosi mereka. 
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Zemke, Raines, dan Filipczak (2013) menambahkan, millenials adalah 

para optimistis. Mereka dibesarkan dengan rasa sangat diinginkan, dibutuhkan, 

dan diperlukan. Mereka menyukai integritas, mereka berpikir bahwa edukasi 

adalah hal yang keren dan melihat orangtua mereka sebagai role model. Millenials 

mempercayai bahwa mereka adalah para penggerak dan pemimpin di masa depan. 

Kebanyakan millenials beranggapan bahwa hidup “itu indah dan akan terus 

seperti itu” daripada generasi lainnya (hlm. 131). Hal tersebut mempengaruhi pola 

pikir generasi millenials pada opitimisme dan percaya masa depan ada di tangan 

mereka. 

Zemke, Raines, dan Filipczak (2013) menjelaskan beberapa prinsip pada 

generasi millenials (hlm. 139), yaitu: 

1. help us learn 

2. believe in us 

3. tune our technology 

4. connect us 

5. let us make it our own 

6. tell us how we are doing 

7. be approachable 

8. plug in to our parents 

9. be someone we can believe in 

Berdasarkan teori prinsip di atas, penulis akan memasukkan salah satu prinsip 

millenials yang dapat mendasari karakter Alex pada naskah film. 
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2.5.3. Let Us Make It Our Own 

Don Tapscott mengatakan dalam teori Zemke, Raines, dan Filipczak (2013) 

“millenials ingin kebebasan pada apa yang ingin mereka lakukan, dalam 

kebebasan memilih, maupun berekspresi.” Mereka menganggap bahwa mereka 

dapat mengambil suatu pilihan pada apa yang harus mereka kerjakan. Mereka 

memilih untuk memasukan pekerjaan mereka ke dalam kehidupannya. Millenials 

nyaman dengan kompleksitas dan problem solving (hlm. 143-144). Millenials 

cenderung berjalan dengan pilihannya sendiri dan tidak suka diatur. 

2.5.4. Believe In Us 

Elmore dan Cathy (2010) menjelaskan bahwa generasi muda cenderung mencoba 

untuk merespon satu menjadi dua cara hingga kewalahan. Mereka tersesat di 

dalam dunia fantasi video game atau sosial media seperti twitter, facebook atau 

perangkat chatting lainnya. Mereka bertahan hidup dengan melarikan diri dari 

realitas dan menjadi orang lain (hlm. 21). Hal tersebut dapat menjadi kekurangan 

dan kelebihan dari millenials. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang hidup 

berdampingan dapat menjadi suatu hobi dan tren seperti bermain video game, 

yang dianggap sebagai pengalihan dari kehidupan nyata ke dalam dunia digital 

atau fantasi oleh kaum tua. Dalam kasus tersebut, penulis akan menggunakan teori 

menjadi satu bentuk karakter yaitu Alex, dalam naskah film panjang. 
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2.5.5. Tune In To Our Technology 

Zemke, Raines, dan Filipczak (2013) menjelaskan satu hal yang ditekankan pada 

generasi millenials adalah pemahaman mereka terhadap teknologi, kebanyakan 

millenials cepat memainkan jempolnya ketimbang dengan keyboard. Generasi tua 

berasumsi bahwa generasi muda mahir dengan Microsoft Word dan Power Point. 

”Hanya karena saya berusia 21 tahun, bukan berarti saya jenius dalam bidang 

komputer. Saya bisa menavigasi komputer, tetapi tidak bisa memperbaiki ketika 

Windows bermasalah.”  Millenials fasih dalam menggunakan teknologi komputer 

namun tidak semuanya dapat menemukan dan memecahkan masalah jika terdapat 

isu dalam perangkatnya. Mereka masih membutuhkan seseorang yang dapat 

memperbaiki, serta seseorang yang dapat membagi ilmunya tentang masalah 

tersebut. 
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