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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam proses penulisan naskah, terdapat beberapa tahap yang salah satunya adalah 

proses pembentukan karakter. Dalam proses pembentukan karakter film “Rindu 

Malam” terdapat penerapan teori archetype dan character arc. Menurut Vogler, 

archetype adalah fungsi yang dimainkan karakter secara sementara untuk mencapai 

efek tertentu dalam cerita. Sedangkan character arc adalah situasi dimana karakter 

berubah dari kondisi A ke kondisi Z (Vogler, 2007). “Rindu malam” sendiri merupakan 

sebuah film pendek yang bercerita mengenai seorang supir taksi perempuan dan 

perubahan pandangannya mengenai laki-laki. 

Tokoh utama dari film tersebut yang memiliki archetype Hero akan mengalami 

perubahan setelah bertemu dengan archetype lain yang disebut character arc. Alasan 

utama mengapa penulis menerapkan khususnya teori archetype dan character arc pada 

naskah film “Rindu Malam” adalah, naskah ini sendiri berfokus pada interaksi antara 

dua karakter dan bagaimana interaksi tersebut menghasilkan perubahan pada karakter 

utama. Sehingga penulis mengacu pada teori Vogler mengenai archetype untuk 

merancang kedua karakter tersebut dan menerapkan teori character arc untuk 

membuat cerita menjadi lebih dinamis dan menarik. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan character arc pada archetype karakter dalam skenario 

“Rindu Malam”? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah dalam skripsi ini, penulis akan membahas: 

1. Archetype dari karakter Lili dan Anton 

2. Character arc Lili 

1.4. Tujuan Skripsi 

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori archetype dari Christopher 

Vogler yang diterapkan pada hubungan karakter Lili dan Anton dapat membentuk 

character arc Lili. 

1.5. Manfaat Skripsi  

Skripsi ini bermanfaat bagi penulis sebagai penerapan dari teknik-teknik yang telah 

didapat dalam masa studi ke dalam perancangan karakter film untuk skripsi penciptaan. 

Manfaat bagi pembaca adalah pembaca dapat mengetahui bagaimana penerapan teori 

archetype dapat membentuk character arc. Sedangkan bagi universitas, skripsi ini 

bermanfaat sebagai acuan bagi mahasiswa lain di Program Studi Film dan Televisi 

yang akan mengerjakan skripsi di tahun-tahun berikutnya. 
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