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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tema 

Menurut Spack (1998), tema adalah “kebenaran” menurut pendapat penulis yang 

dinyatakan melalui penulisan cerita fiksi (hlm. 38). Hal tersebut didukung oleh 

Truby (2008) yang menyebut tema sebagai “moral arguement” yang merupakan 

pendapat tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi kehidupan, menurut 

sudut pandang penulis (hlm. 56). Oleh sebab itu, tema biasanya bersifat personal 

dalam mengangkat isu atau pengalaman yang dekat dengan kehidupan penulis, 

yaitu seputar kodrat manusia, hubungan manusia dengan alam, pertanyaan seputar 

moral dan etika sosial, serta isu lainnya yang ada di lingkungan sekitar penulis 

(Spack, 1998, hlm. 39).      

Selain itu, Spack (1998) juga menjelaskan bahwa tema adalah pesan 

mendasar yang terkandung di dalam cerita, namun bukan berupa nasihat yang 

bersifat argumentatif atau disampaikan secara langsung. Dengan kata lain, tema 

adalah makna terpendam yang dapat ditemukan sesuai pemahaman masing-masing 

penonton seiring dengan mengikuti perjalanan karakter dalam cerita (hlm. 39). Hal 

tersebut didukung Truby (2008) yang juga mengatakan bahwa tema pada umumnya 

diekspresikan melalui action, bukan philosophical argument, yaitu perjuangan 

karakter utama atau hero dalam mencapai suatu tujuan (hlm. 56).  
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2.2. Karakter 

Karakter adalah salah satu unsur terpenting dari sebuah karya tulis, termasuk 

naskah. Menurut Spack (1998), karakter dapat berupa orang, hewan, benda, atau 

makhluk yang memiliki ciri atau sifat manusia di dalam sebuah cerita. Hal tersebut 

berarti memiliki rupa atau wujud luar saja tidak cukup menjadikan seorang 

karakter. Selain penampilan fisik, karakter juga harus memiliki kedalaman 

emosional, intelektual, dan kualitas moral (hlm. 26). Dengan demikian, karakter 

tersebut memiliki dimensi yang membuatnya tampak nyata, layaknya manusia. 

 Stoodt (1996) mengatakan bahwa walaupun karakter adalah hasil dari 

imajinasi atau karangan penulis, namun karakter harus tampak nyata bagi penonton, 

sehingga penonton dapat mengenal karakter dengan baik (hlm. 36). Melalui proses 

identifikasi dan empati, karakter menjadi medium bagi penonton untuk masuk ke 

dalam cerita. Dengan kata lain, karakter adalah penggerak cerita. Cerita dapat 

bergerak maju ketika terjalin hubungan emosional antara penonton dengan 

karakter, yaitu ketika penonton dapat merasa simpati kepada karakter dan turut 

mengikuti perjalanan hidupnya di dalam cerita (hlm. 37). Seiring mengikuti 

perjalanan karakter dalam cerita, penonton dapat semakin mengenal pribadi 

karakter. Spack (1998) mengatakan bahwa kepribadian karakter terlihat dari action 

atau perilaku karakter, termasuk apa yang diucapkan, dipikirkan, dan dilakukan 

karakter, serta interaksinya dengan orang lain dan lingkungan sekitar (hlm. 27). 

 Setiap cerita paling tidak memiliki seorang karakter utama. Menurut Truby 

(2008), karakter utama disebut dengan “hero”, yaitu karakter terbaik yang menjadi 

pusat cerita dan mampu menarik perhatian penonton (hlm. 48). Berdasarkan 
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fungsinya sebagai fokus penonton, penulis pada umumnya menggunakan 

perjalanan hidup seorang hero untuk mengekspresikan tema film (hlm.56). Corbett 

(2013) juga mendukung hal tersebut dengan mengatakan bahwa seorang hero 

adalah karakter yang berfungsi sebagai fokus cerita untuk menyampaikan gagasan 

moral atau tema film (hlm. 306).  

2.2.1. Active Character 

Active character adalah salah satu jenis hero yang pada umumnya dijumpai dalam 

budaya film konvensional. Sesuai dengan namanya, hero dengan tipe ini selalu aktif 

bertindak dan cenderung mengalami perubahan karakter di sepanjang film. Active 

character adalah hero yang terpaku pada suatu tujuan tertentu dan berjuang keras 

untuk mencapainya. Dalam perjalanan untuk mencapai tujuannya, hero dengan tipe 

ini akan dihadapkan pada sebuah peristiwa atau konflik yang menjadi penghalang. 

Keputusan yang diambil untuk menyikapi konflik yang terjadi kemudian 

berpengaruh pada perkembangan karakter hero tersebut (Dencyger & Rush, 2013, 

hlm. 216). 

2.2.2. Dramatic Character 

Hero tidak selalu harus aktif. Menurut Dencyger & Rush (2013), karakter dapat 

digolongkan ke dalam tiga tipe: real-life character, movie character, dan dramatic 

character. Real-life character adalah manusia nyata yang dapat dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Real-life character pada umumnya terpaku rutinitas dan 

tidak memiliki konflik yang signifikan atau “seru” untuk diangkat ke dalam film 

(hlm. 217). Berbeda dengan real-life character, movie character diciptakan untuk 
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bertindak aktif dalam meraih tujuan, atau disebut dengan active character. Sesuai 

dengan namanya, movie character adalah karakter yang hanya dapat ditemukan 

dalam layar kaca karena cenderung tidak realistis (hlm. 218). Sementara itu, 

dramatic character merupakan perpaduan antara real-life character dan movie 

character.  

Dramatic character tidak terpaku pada satu tujuan tertentu layaknya movie 

character. Akan tetapi, sebuah konflik yang terjadi memaksa seorang dramatic 

character untuk bertindak mencari jalan keluar. Dramatic character bersifat 

leluasa, yaitu dapat memutuskan untuk bertindak atau sebatas menjadi pengamat 

konflik, bahkan karakter ini juga dapat menjadi katalis dari konflik dalam cerita. 

Dengan kata lain, dramatic character cenderung bersifat lebih kompleks karena 

memiliki perpaduan kualitas antara real-life character dan movie character.  

Kompleksitas tersebut membuka lebih banyak kemungkinan tentang bagaimana 

karakter akan bertindak dalam menyikapi suatu konflik atau peristiwa, sehingga 

perilaku karakter menjadi sulit untuk ditebak. Karakter yang sulit ditebak dapat 

menggelitik rasa penasaran penonton untuk terus mengikuti cerita (Dencyger & 

Rush, 2013, hlm. 218). 

2.2.3. Supporting Character 

Selain hero, sebuah cerita juga memiliki karakter lain yang memiliki fungsi masing-

masing di dalam cerita. Pertama-tama, Stoodt (1996) menyebutnya sebagai 

supporting character. Sesuai dengan namanya, supporting character memiliki 

fungsi untuk mendukung hero agar dapat berkembang di sepanjang cerita. 
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Supporting character meliputi saudara, teman dekat, orang tua, atau sosok guru 

bagi hero. Selain itu, ada juga karakter antagonis yang berusaha menghalangi 

seorang hero untuk mendapatkan keinginannya, sehingga tercipta konflik dalam 

cerita (hlm. 37-38). Selain itu, Truby (2008) mengatakan, “a character is often 

defined by who he is not”. Hal tersebut berarti karakter lain memiliki fungsi untuk 

memperjelas sifat atau kepribadian seorang hero melalui perbandingan dengan 

karakter lain di sekitarnya (hlm. 86).  

2.3. Penciptaan Karakter 

Corbett (2013) mengatakan bahwa karakter adalah bentuk refleksi diri manusia. 

Pandangan penulis akan kodrat manusia dan makna kehidupan pada umumnya 

direpresentasikan melalui pembentukan karakter seorang hero, serta perjalanan 

hidupnya di sepanjang film. Oleh sebab itu, tahap awal dari proses penciptaan 

karakter dimulai dengan pemahaman akan diri sendiri (hlm. 26).  

 Truby (2008) mengatakan bahwa kesalahan penulis dalam proses 

penciptaan karakter adalah menganggap masing-masing karakter sebagai individu 

yang terpisah. Dengan demikian, penulis tidak hanya menciptakan karakter seorang 

hero yang lemah, tetapi juga karakter pendukung yang bahkan tidak berfungsi di 

dalam cerita. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah dengan menghubungkan 

semua karakter sebagai suatu jaringan yang saling berhubungan (hlm.88). Corbett 

(2013) mendukung hal tersebut dengan mengatakan bahwa karakter diciptakan 

berdasarkan interaksi dengan individu lain dan dunia sekitarnya (hlm. 27). Selain 

itu, “a character is often defined by who he is not”. Walaupun terdengar ironis, 
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namun karakter seorang hero dapat terlihat dari perbandingan dengan karakter lain 

(Truby, 2008, hlm.86). 

 Setelah menghubungkan dan membandingkan setiap karakter dalam cerita, 

Truby (2008) mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah membagikan peran 

kepada masing-masing karakter berdasarkan tema. Tema, atau disebut juga “moral 

argument”, adalah pandangan yang menelusuri tentang bagaimana manusia 

sebaiknya bersikap dalam menjalani kehidupan. Tema diekspresikan melalui action 

atau perilaku karakter di dalam film (hlm. 88). Setiap karakter sebaiknya 

menunjukkan variasi dari penelusuran tema dan pendekatan berbeda dalam 

menyikapi permasalahan seputar “moral argument” tersebut (hlm. 112).  

 Setelah mengidentifikasi dan membedakan masing-masing karakter, serta 

menentukan pusat pergumulan hidup karakter dalam bentuk “moral argument”, 

tahap selanjutnya adalah melakukan pembentukan karakter hero. Namun, sebelum 

itu, terdapat dua sumber penciptaan karakter, Corbett (2013) menyebutnya sebagai 

proses “discovery” dan “creation” (hlm. 36). Pada awalnya, karakter merupakan 

sebuah impresi atau kesan yang terinspirasi dari orang lain (real person), atau image 

lainnya yang membentuk composite character (hlm.39).   

2.3.1. Character Based on Real People 

Seger (1990) mengatakan bahwa tahap awal sebelum menciptakan karakter adalah 

dengan melakukan riset atau pengamatan. Dengan menaruh perhatian lebih kepada 

manusia yang ada dalam kehidupan sehari-hari, penulis mendapatkan informasi 

mengenai perilaku manusia, termasuk sikap, cara berpakaian, cara berbicara, dan 

lain-lain (hlm. 11). Corbett (2013) mengatakan bahwa manusia yang hidup di 
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lingkungan sekitar penulis adalah referensi yang baik untuk menciptakan karakter 

yang realis dan memiliki dimensi manusia: fisiologis, sosiologis, dan psikologis. 

Real people juga dapat memberi informasi tentang kepribadian seseorang dan 

membuka ruang untuk pembentukan serta pengembangan karakter (hlm. 66).  

2.3.1.1.  General Research 

Menurut Corbett (2013), berikut adalah beberapa tahap untuk menjadikan 

real people sebagai referensi penciptaan karakter. Pertama, renungkan 

orang-orang yang sempat hadir dalam hidup penulis yang sesuai untuk 

menjadi subjek ide cerita. Setelah itu, buatlah catatan meliputi: deskripsi 

fisik, pengaruh kepribadiannya terhadap orang lain, dan beberapa hal 

penting yang perlu diperkenalkan kepada calon penonton (hlm.61). Seger 

(1990) mengatakan bahwa pemahaman akan seseorang datang dari “the 

context that surrounds the character” atau lingkungan di mana karakter 

dibentuk, termasuk culture, historical period, location, and occupation 

(hlm.14).   

2.3.1.2. Specific Research 

Setelah membuat catatan mengenai subjek pengamatan, Corbett (2013) 

meminta penulis untuk memerhatikan beberapa sifat-sifat atau character 

trait yang mendasar pada subjek tersebut, terutama yang berpotensi untuk 

dikembangkan. Setelah itu, catat juga peristiwa mengesankan yang 

melibatkan hubungan emosional antara penulis dengan subjek, maka akan 
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terlihat kecenderungan emosional, keterbatasan, atau kontradiksi yang dapat 

digunakan untuk tahap pembentukan karakter selanjutnya (61-64).  

  Corbett (2013) mengatakan bahwa penciptaan karakter berdasarkan 

real people memiliki keterbatasan karena tidak ada yang dapat menjamin isi 

hati manusia (hlm.58). Oleh sebab itu, tahap pengamatan selanjutnya 

bersifat lebih spesifik, yaitu melibatkan imajinasi dan pemahaman tentang 

diri sendiri. Seseorang hanya dapat mengakses batin diri sendiri, terlepas 

dari kecenderungan manusia akan “self-delusion”. Dalam hal ini, 

ketrampilan membentuk karakter adalah upaya memahami diri sendiri (hlm. 

58-59).  

Seger (1990) mengatakan, orang asing di sekitar penulis juga dapat 

menjadi subjek untuk ide cerita (hlm. 30). Sumber inspirasi berdasarkan 

real people bisa siapa saja, termasuk anggota keluarga, teman, atau orang 

asing yang sempat berpapasan di jalan. Namun, bagaimana penulis 

mengolah inspirasi tersebut menjadi seorang karakter yang hidup 

bergantung pada kemampuan imajinasi dan kreatifitas penulis (Corbett, 

2013, hlm.66). 

2.3.2. Composite Character 

Berbeda dengan penciptaan karakter berdasarkan real people yang hanya memiliki 

satu sumber, yaitu manusia nyata di lingkungan sekitar, composite character 

tercipta atas penggabungan dua atau lebih sumber. Sumber tersebut bisa berupa 

hasil observasi real people, atau image lain seperti musik, foto, atau figur sejarah 

(Corbett, 2013, hlm.67). Kress (2005) mengatakan bahwa composite character 
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menghasilkan ciptaan yang berbeda dari sumber inspirasi yang tersedia, baik real 

people atau figur lainnya hanya berfungsi hanya sebagai referensi (hlm.4). Berikut 

adalah beberapa langkan menciptakan composite character, di antaranya: 

1. Penulis dapat memulai dengan membuat daftar kriteria yang dibutuhkan 

oleh seorang hero untuk menjalankan ide cerita. Setelah itu, gunakan 

kemampuan imajinasi untuk menyusun biodata karakter tersebut, termasuk 

deskripsi lengkap fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Berdasarkan 

deskripsi tersebut, pilihlah beberapa karakteristik utama karakter untuk 

ditonjolkan kepada penonton (Corbett, 2013, hlm. 69). 

2. Setelah menciptakan karakter berdasarkan imajinasi penulis, tahap 

selanjutnya adalah mencari sumber inspirasi lain seperti karya seni, musik, 

atau lukisan.  Setelah itu, penulis mulai membentuk karakter berdasarkan 

kesan atau impresi dari sumber tersebut. Kemudian, bandingkan dan 

cocokkan kualitas karakter yang baru dibentuk dengan karakter pada tahap 

pertama yang dibentuk berdasarkan imajinasi penulis (Corbett, 2013, 

hlm.70). 

3. Selain itu, orang-orang yang hidup di sekitar penulis juga dapat menjadi 

sumber atau subjek observasi. Tahap ini sama dengan proses pembentukan 

karakter berdasarkan real people, yaitu dengan mencatat deskripsi fisik, 

pengaruh kepribadiannya terhadap orang lain dan beberapa hal penting yang 

perlu diperkenalkan kepada calon penonton (Corbett, 2013, hlm.71). 

4. Setelah mengumpulkan banyak referensi, penulis dapat mulai 

menggabungkan ciri-ciri atau kualitas karakter yang didapat dari berbagai 
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sumber yang berbeda, sehingga membentuk composite character (Corbett, 

2013, hlm.72). 

2.4. Character Trait 

Pembentukan karakter merupakan tahap penting dalam pengembangan karakter. 

Ackerman dan Puglisi (2013) mengatakan bahwa pada dasarnya, setiap karakter 

terbentuk dari sifat-sifat (traits) yang saling berhubungan untuk mendukung 

keinginan (want) dan kebutuhan (need) berdasarkan pegangan moral karakter (hlm. 

24). Character trait terdiri dari ciri khas, baik fisik maupun sifat, kualitas baik dan 

buruk, serta perilaku yang menentukan kepribadian karakter, terlihat dari 

bagaimana cara seorang karakter berpikir, berperasaan, dan bersikap (hlm. 25).  

Ackerman dan Puglisi (2013) juga mengatakan bahwa sifat-sifat positif 

yang dimiliki karakter disebut strength, yaitu kelebihan diri yang dapat membantu 

karakter untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, sifat-sifat negatif atau 

kekurangan diri karakter disebut dengan weakness atau flaw (hlm. 25). Dalam hal 

ini, karakter dibentuk dengan kompleks. Truby (2008) mengatakan bahwa 

kompleks berarti karakter memiliki kelebihan dan kekurangan yang kembali 

dihubungkan pada eksplorasi tema atau “moral argument” di dalam film.  Hal 

tersebut dapat menarik perhatian penonton untuk bersimpati dengan karakter 

sebagai sesama manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing 

(hlm. 117).  
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2.4.1. Weakness and Need 

Truby (2008) mengatakan bahwa pengembangan karakter juga adalah proses 

evaluasi diri. Maka itu, pada awal film hero cenderung dibentuk sebagai manusia 

yang tidak sempurna, yaitu memiliki weakness atau flaw. Weakness adalah 

kekurangan dalam diri karakter, baik yang disadari atau tidak, yang 

menghalanginya untuk mencapai tujuan  (hlm. 26). Weiland (2016) mengatakan 

bahwa weakness dapat berupa sebuah kebohongan yang karakter percaya tentang 

diri sendiri, pandangan akan dunia, atau bahkan keduanya (hlm. 21).  

Menurut Ackerman dan Puglisi (2013), weakness terlihat pada awal film 

melalui perilaku karakter yang cenderung bersifat negatif. Weakness disebabkan 

oleh luka pada masa lalu yang menghasilkan rasa malu, rasa takut, atau rasa 

bersalah, sehingga karakter cenderung menutup diri dan menolak untuk berubah 

karena takut mengulangi kejadian yang menyakitkan (hlm. 29). Weakness juga bisa 

menjadi sebuah bentuk penyangkalan diri sebagaimana karakter memilih untuk 

menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, weakness 

melahirkan konflik batin (hlm. 35). 

Selain itu, Ackerman dan Puglisi (2013) juga menambahkan bahwa 

weakness tidak hanya berdampak diri sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi 

hubungan karakter dengan orang lain di sekitarnya. Seperti yang telah disebutkan 

Truby (2008), weakness melahirkan perilaku negatif sebagai upaya karakter 

melindungi dari pengalaman menyakitkan (hlm. 56). Upaya tersebut berfokus pada 

diri sendiri, sehingga karakter cenderung tidak memperhitungkan kesejahteraan 

orang lain (Ackerman & Puglisi, 2013, hlm. 25). 
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Oleh sebab itu, weakness melahirkan need, yaitu sesuatu yang perlu 

diperbaiki dari hidup karakter. Truby (2008) mendeskripsikan need sebagai 

“something that is missing within him that is ruining his life”, yaitu sesuatu yang 

kurang dari diri karakter dan dapat merusak hidunya, baik secara sadar ataupun 

tidak sadar (hlm.63). Need terdiri dari dua bagian, yaitu psychological need dan 

moral need. Psychological need menyangkut weakness atau konflik batin yang 

harus diselesaikan karakter untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Sementara itu, 

moral need melibatkan upaya karakter untuk mengatasi weakness dan memperbaiki 

sikap terhadap orang lain  (Truby, 2008, hlm. 65).   

2.4.2. Desire and Want 

Manusia diciptakan dengan kehendak bebas, maka itu “desire” atau keinginan 

merupakan pusat dari pembentukan karakter. Desire atau keinginan yang kuat 

menggerakkan hero untuk mengambil sikap (action) dalam meraih suatu tujuan. 

Tujuan yang ingin dicapai hero disebut dengan want, merupakan perwujudan dari 

tema yang ditelusuri. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, hero akan bertemu 

dengan rintangan yang menghalanginya mencapai tujuan, sehingga tercipta konflik 

yang membuat cerita dapat berjalan. Dengan demikian, hero memenuhi fungsinya 

sebagai penggerak cerita (Corbett, 2013, hlm. 93). 

Want erat kaitannya dengan need karakter. Truby (2008) mengatakan bahwa 

need dan want adalah dua tahap yang terpisah namun saling berhubungan. Need 

adalah kebenaran yang harus disadari karakter untuk berhenti menyangkal diri dan 

berkembang. Sementara itu, want adalah tujuan yang ingin dicapai, biasanya berupa 
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materi yang terdapat di luar diri karakter. Sering kali ketika hero berjuang untuk 

mendapatkan want, secara tidak sadar hero dipaksa untuk berhadapan dengan 

weakness yang bersarang dalam dirinya (hlm. 69).   

2.4.3. Difficulty 

Sesuai yang dikatakan Corbett (2013), desire melahirkan konflik atau difficulty. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, hero akan dihadapkan dengan suatu halangan 

atau tantangan. Sikap hero dalam menghadapi konflik adalah yang menentukan 

keberhasilan hero. Konflik bisa datang dari luar, misalnya karakter lain sebagai 

antagonis, atau internal di mana hero harus melawan emosi di dalam diri sendiri 

(hlm.118-119).  

2.4.4. Contradiction  

Manusia memiliki kebiasaan, atau action yang berulang. Ketika seseorang 

melakukan hal yang tidak biasa, maka akan menarik perhatian orang lain yang 

mengamatinya. Penonton yang terus mengikuti perjalanan hero dari awa film juga 

berperan sebagai pengamat. Oleh sebab itu, hero yang bertindak “out of character” 

akan menarik perhatian penonton. Perbedaan tingkah laku tersebut dinamakan 

contradiction, atau kontradiksi, sesuatu yang bertolak belakang. Kontradiksi 

menjadi metode untuk menggambarkan kompleksitas dan kedalaman karakter, 

termasuk hasrat terpendam, konflik batin, seluk beluk kehidupan sosial, dan 

kerisauan diri (Corbett, 2013, hlm.161-162).  
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2.4.5. Vulnerability  

Corbett (2013) mengatakan bahwa vulnerability menunjukkan sisi karakter yang 

tidak luput dari luka, rasa sakit, dan persoalan kehidupan, serta pemahaman bahwa 

tidak ada manusia yang sempurna. Dengan vulnerability, penonton melihat karakter 

sebagai cerminan dirinya, dan memaklumi sifat-sifat buruk yang ada pada manusia, 

termasuk kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Penonton akan merasa lebih 

percaya dan merasa terhubung dengan karakter yang “manusiawi”, sehingga dapat 

turut merasakan pergumulan karakter sebagai bentuk refleksi diri (hlm.40). 

Menurut Corbett (2013), terdapat tiga tipe vulnerability, yaitu: existential, 

situational, dan moral. Existential vulnerability berhubungan dengan luka fisik atau 

penyakit yang diderita karakter. Situational vulnerability berhubungan dengan 

faktor alam, atau “bad luck”, yang menempatkan karakter pada situasi yang tidak 

menyenangkan. Moral vulnerability berhubungan dengan kesalahan karakter, baik 

yang disengaja maupun tidak disengaja, dengan kata lain kekhilafan karakter. 

Vulnerability erat hubungannya dengan stake, atau sesuatu yang dipertaruhkan 

karakter jika gagal mencapai tujuannya, sehingga stake memberikan semacam 

ancaman (threat) kepada karakter. Ketiga tipe vulnerability di atas mengancam 

karakter dalam aspek yang berbeda: fisik, emosional, spiritual, atau secara 

psikologis (hlm.141). 

2.4.6. Secret  

Corbett (2013) mengatakan bahwa secret adalah “thing beneath the thing”, sesuatu 

yang disembunyikan oleh karakter. Secret menggelitik rasa ingin tahu penonton 
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untuk mengungkap apa yang tersembunyi dan alasan mengapa karakter 

memutuskan untuk merahasiakannya (hlm.149). Kedua hal tersebut berbicara 

banyak tentang diri seorang karakter, terutama “the belief of the protagonist”, 

Weiland (2016) mengatakan bahwa secret adalah kebohongan yang berusaha 

ditutupi karakter, walaupun kebohongan tersebut tidak selalu negatif (hlm.23). 

Pada awal cerita, hero memiliki ghost, atau trauma masa lalu dan masih 

membekas pada diri karakter seperti luka. Ackerman & Puglisi (2013) menjelaskan 

bahwa luka tersebut biasanya disembunyikan oleh karakter, biasanya dengan 

kebohongan, yang pada akhirnya dipercayai sebagai kebenaran tentang dirinya. 

Oleh sebab itu, secret lahir sebagai perwujudan rasa bersalah atau rasa malu yang 

menyebabkan karakter takut untuk mengungkapkannya. Dalam hal ini, secret 

menunjukkan fear, yaitu ketakutan yang menghalangi karakter untuk mendapatkan  

need dalam hidupnya. (hlm.29).  

2.5. Pengembangan Karakter 

Weiland (2016) mengatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang 

menolak perubahan, bahkan cenderung takut untuk berubah ketika sudah merasa 

nyaman dengan suatu keadaan (hlm. 18-19). Penolakan tersebut menghasilkan 

konflik, sehingga lahirlah plot cerita. Seorang hero berperan sebagai penggerak 

cerita. Oleh sebab itu, Weiland menyimpulkan bahwa pengembangan karakter tidak 

lepas dari pembentukan struktur cerita sejak awal hingga akhir film (hlm. 12-13). 

Character development atau pengembangan karakter tidak hanya 

berpengaruh pada struktur cerita, tetapi juga pada tema film. Weiland (2016) 

mengatakan bahwa “character arc = theme” (hlm.13). Truby (2008) mengatakan 
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bahwa tema adalah pandangan penulis naskah tentang bagaimana seharusnya 

manusia menyikapi kehidupan, diekspresikan melalui action atau perjalanan hidup 

hero dalam mencapai suatu tujuan (desire). Tema atau moral argument paling 

terlihat dari keputusan yang diambil hero pada bagian akhir cerita (hlm. 56 -57). 

Oleh sebab itu, pengembangan karakter berhubungan erat dengan tema dan struktur 

cerita. 

Selain sebagai bentuk penelusuran tema, Truby (2008) mengatakan bahwa 

pengembangan karakter juga adalah proses evaluasi diri karakter. Maka itu, pada 

awal film hero cenderung dibentuk sebagai manusia yang tidak sempurna, yaitu 

memiliki weakness. Weakness melahirkan need yang mendasar pada diri karakter 

membentuk sebuah “moral problem”, yaitu masalah yang menjadi pusat eksplorasi 

tema di dalam film. Penonton menantikan hero untuk menyelesaikan moral 

problem tersebut dan dengan demikian menaruh perhatian pada hero (Truby, 2008, 

hlm.118). Oleh sebab itu, pengembangan karakter dapat disimpulkan dalam 

formula berikut: 

  W x A = C 

W: Weakness 

A: Action 

C: Change    

Mengingat pengembangan karakter sebagai “journey of learning”, Truby (2008) 

menyarankan untuk menentukan terlebih dahulu destinasi atau titik akhir cerita, 

sehingga karakter tidak berjalan tanpa tujuan yang jelas (hlm.132).  
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2.5.1. Positive Arc  

Truby (2008) mengatakan bahwa dalam positive arc, karakter mengalami self-

revelation, yaitu tahap di mana karakter berhasil untuk mengatasi weakness dan 

memenuhi need, baik psychological maupun moral need. Psychological self-

revelation berarti untuk pertama kalinya hero berhenti menyangkal diri dan 

menyadari kebenaran tentang diri sendiri dan kehidupan, serta memperbaharui cara 

pandangnya terhadap dunia (hlm.76). Sementara itu, moral self-revelation 

menunjukkan seorang hero yang tidak hanya jujur terhadap diri sendiri, tetapi juga 

memperbaiki sikap dan hubungan sosial dengan orang lain, sehingga dapat saling 

hidup berdampingan (hlm.78).  

2.5.2. Flat Arc  

Dalam flat arc, seorang hero tidak mengalami perubahan sikap atau kepribadian. 

Weiland (2016) mengatakan bahwa berbeda dengan hero di dalam positive arc, 

hero tidak hidup dalam kebohongan atau penyangkalan tentang diri sendiri dan 

dunianya. Sang hero sudah menerima apa adanya kebenaran tentang diri sendiri dan 

dunianya sejak awal cerita. Akan tetapi, pegangan moral hero mengalami cobaan 

dalam cerita. Seorang hero dapat digoyahkan untuk mempertanyakan kembali 

pandangan hidupnya, namun pada akhirnya tetap memegang teguh kebenaran 

tersebut, lantas tidak berubah (hlm. 198).  

Hero di dalam flat arc disebut dengan dramatic character. Dancyger & 

Rush (2013) mengatakan bahwa karakter tersebut tidak terpaku pada satu tujuan 

tertentu, namun sebuah konflik memaksa karakter untuk bertindak mencari jalan 
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keluar. Dramatic character bersifat leluasa, yaitu dapat memutuskan untuk 

bertindak atau memilih sebagai pengamat konflik (hlm. 218). Weiland (2016) 

menyebut karakter tersebut sebagai “catalyst character”. Walaupun hero tidak 

mengalami pengembangan karakter, namun hero memengaruhi karakter lain di 

sekitarnya untuk berubah (hlm. 320).   

2.5.3. Negative Arc  

Menurut Weiland (2016), negative arc menceritakan tentang hero yang tidak 

mengalami tahap self-revelation atau mengalami perubahan kepribadian menjadi 

lebih buruk. Dalam hal ini, karakter terjerumus lebih dalam ke dalam kebohongan 

yang dipercaya sebagai bagian dari dirinya. Weiland (2016) mengatakan bahwa 

negative arc terbagi menjadi tiga jenis, yaitu the disillusionment arc, the fall arc, 

dan the corruption arc. 

 Pertama-tama, disillusionment dapat diartikan sebagai kekecewaan. Sang 

hero belajar untuk mengetahui kebenaran tentang dirinya atau dunia, namun 

kebenaran tersebut adalah fakta yang mengecewakan (hlm. 252). Sementara itu, the 

fall arc menceritakan tentang “kejatuhan” hero yang sudah hidup dalam 

kebohongan sejak awal cerita menjadi pribadi yang lebih buruk. Hero tidak hanya 

gagal untuk menemukan kebenaran, tetapi jatuh lebih dalam menuju kegelapan dan 

merugikan orang lain (hlm. 253). Selanjutnya, the corruption arc menceritakan 

tentang hero yang baik dan jujur pada awal cerita, serta tidak hidup dalam 

kebohongan tentang dirinya. Namun, konflik yang terjadi membuat karakter 

berubah menjadi jahat (hlm. 254).  
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