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RINGKASAN

Penelitian Struktur Dramatik Skenario FTV Garis Finish, Karya Bagus Bramanty ini
bertujuan untuk menemukan gambaran/pola  serta memaparkan struktur dramatik
skenario FTV Garis Finish serta kaitannya dengan predikat-predikat yang diraih oleh
FTV Garis Finish dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 2014. Dalam jangka
panjang, penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas film Indonesia melalui
peningkatan kualitas skenario. Kualitas sebuah film sangat dipengaruhi oleh kualitas
skenario, kualitas skenario sangat dipengaruhi oleh kualitas struktur dramatik.
Kemampuan untuk menulis skenario dengan struktur dramatik yang baik dipengaruhi
oleh sumber kajian-kajian atau analisa skenario yang memadai, baik berupa buku
maupun tulisan ilmiah lainnya.
Dalam rangka menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan, penelitian akan
dilaksanakan dengan metode kualitatif. Data-data penelitian akan dianalisa
menggunakan metode analisis naratif. Analisis naratif merupakan  sebuah metode yang
terdapat dalam penelitian kualitatif, Jane (Stokes, 2006 : xi).  Analisis naratif dapat
digunakan untuk mencermati struktur naratif  dalam media apapun : ia dapat diterapkan
dalam film, televisi, lagu, iklan-setiap medium di mana kisah diceritakan, (Stokes, 2006
: 21).  Metode ini juga sangat cocok digunakan pada penelitian yang fokus pada plot
atau storyline.  Analisis naratif tersebut akan dipadukan teori struktur dramatik Syd
Field. Syd Field mengidentifikasi struktur dramatik sebuah skenario terdiri dari set-up,
confrontation dan resolution, (Syd Field, 2005 : 20)
Berdasarkan penelitian dan analisa data yang sudah dilakukan, ditemukan data-data
yang menunjukan bahwa Skenario FTV Garis Finish memiliki unsur-unsur pembentuk
struktur dramatik yang memenuhi kriteria Syd Field III Act Stucture Screenplay
paradigm. Data-data tersebut berupa informasi-informasi yang membentuk set-up,
confrontation, dan conclution. Penataan informasi setiap act dalam skenario belum
memenuhi kaidah 25% : 50 % : 25%. Data yang ditemukan menunjukan bahwa
kompoisi tiap act skenario FTV Garis Finish adalah Act I sebesar 28%, Act II sebesar
70 %,  dan Act III sebesar 2%, hal ini membuat kesan cerita berjalan lamban. Set-up
yang berisi introduction dimensi main character (protagonist)serta premis
membutuhkan waktu yang panjang, karena konflik bersifat internal, tanpa ada
antagonist.

Kata kuci : Skenario FTV, Struktur Dramatik, Analisis Naratif
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PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT tuhan yang maha esa, yang senantisa memberikan

rahmat-Nya. Atas rahmatnya proses penelitian dan penulisan laporan ini bisa

diselesaikan. Laporan ini berisi paparan tertulis mengenai proses penelitian dengan

objek kajian Skenario FTV Garis Finish karya Ifan Ismail dan Bagus Bramanti. Fokus

penelitian adalah struktur dramatic. Penelitian ini dibiayai oleh Kemenristekdikti

dalam program Hibah Bersaing, skim Penelitian Dosen Pemula tahun 2016.

Proses dan hasil penelitian ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan seperti

dalam proposal. Proses pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah yang

kedua mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan sulit untuk menemui. tim

yang menilai FTV Garis Finish. Proses penjurian dilaksanakan secara bertahap,

melibatkan beberapa tim juri, termasuk juri dari luar negeri. Mengingat dana yang

tersedia dan  dana yang sudah terpakai untuk pengumpulan data, pencarian data untuk

menjawab rumusan masalah yang kedua tidak diteruskan. Pencarian data hanya berhasil

mendapatkan data untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

Rangkaian proses penelitian bisa terlaksana atas bantuan banyak pihak, untuk itu

dalam kesempatan ini tim peneliti menyampaikan terimakasi kepada Prof. Dr. Novesar

Jamarun, MS, selaku Rektor ISI Padangpanjang yang selalu memotivasi dan

memfasilitasi para dosen ISI Padangpanjang untuk melaksanakan penelitian dan

pengabdian masyarakat. Dr. Febri Yulika, S.Ag., M.Hum selaku Ketua LPPMPP ISI

Padangpanjang yang senantiasa memfasilitasi dosen ISI Padangpanjang untuk

menjalankan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Drs Zulhelman, M.Hum selaku

Dekan FSRD yang senantiasa memotivasi dan memfasilitasi dosen di lingkungan FSRD

ISI Padangpanjang untuk menjalankan penelitian maupun pengabdian masyarakat.

Kemenristek Dikti yang sudah mendanai penelitian ini. PH Keluarga SET yang sudah

memfasilitasi peneliti mendapatkan skenario FTV Garis Finish sebagai objek utama

dalam penelitian ini. Dr. Rosta Minawati, S,Sn., M.Si selaku Ketua Jurusan Televisi dan

Film yang senantiasa memotivasi dan memfasilitasi dosen di Jurusan Televisi dan Film

ISI Padangpanjang untuk menjalankan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Serta

seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam laporan ini.

Proses penelitian maupun laporan ini memiliki kekurangan-kekurangan, untuk itu

kami tim peneliti terbuka untuk kritik yang konstruktif untuk kondisi dan hasil yang

lebih baik pada masa yang akan dating.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Film Televisi FTV yang meraih predikat dalam Festival Film Indonesia

tahun 2014 adalah Garis  Finish. FTV Garis  Finish meraih predikat FTV Terbaik dan

beberapa predikat terbaik untuk beberapa kategori ; FTV Terbaik, Sutradara terbaik,

Skenario Terbaik, Pengarah Sinematografi Terbaik, Penata Artistik Terbaik, Penata

Musik terbaik dan Pemeran Pendukung Pria Terbaik. FTV Garis  Finish disutradarai

oleh Hestu Saputra, skenarionya ditulis oleh Bagus Bramanty dan diproduksi oleh

Serambi SET dan ditayangkan di Kompas TV.

Prestasi dan predikat yang diraih oleh FTV Garis  Finish merupakan sebuah prestasi

yang gemilang. Dalam kurun waktu 5 tahun terahir, FTV Garis  Finish merupakan satu-

satunya  FTV yang berhasil meraih predikat terbanyak sepanjang sejarah FTV masuk

dalam  jenis film yang diperlombakan dalam Festival Film Indonesia (FFI) .

Dalam produksi FTV, banyak aspek yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mencapai

kesuksesan. Salah satu tolak ukur adalah skenario. Skenario tidak hanya berfungsi

sebagai sebuah tulisan yang berisi cerita yang akan disampaikan dengan gambar,

akan tetapi juga petunjuk dan penentu dalam  produksi film. Tino Saroenggalo (2008 :

11-12) mengungkap bahwa “ada dua kata kunci dalam pembuatan film adalah waktu dan

uang”. Dua kata kunci tersebut belum bisa berperan ketika belum ada skenario. Tino

Saroenggalo (2008, 15) menegaskan “namun demikian, dua kunci utama tersebut tidak

bisa dijalankan ketika belum ada skenario yang disepakati untuk dijadikan landasan atau

petunjuk produksi”. Artinya dalam suatu produksi film, skenario merupakan suatu hal

yang sangat penting dan mendasar.

Skenario yang baik pada prinsipnya berisi cerita yang baik, struktur dramatik yang

baik, serta berisi petunjuk-petunjuk kerja baik seluruh orang yang terlibat dalam

produksi sebuah film. Sebagai sebuah petunjuk kerja bagi seluruh kerabat kerja dan

aktor, skenario dapat dikatakan sebagai kunci utama keberhasilan pencapaian tujuan

proses produksi FTV. Kurang atau baiknya  kualitas sebuah film sangat ditentukan oleh

kualitas skenario.

Salah satu hal yang menentukan kualitas skenario adalah struktur dramatik. Struktur

dramatik  merupakan pola penuturan cerita dengan mengacu pada pertimbangan
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keterlibatan emosi penonton. Sebagai sebuah karya yang diciptakan untuk menarik

perhatian penonton, cerita harus dituturkan dengan pola tertentu sehingga penonton

menikmati cerita dari awal sampai akhir. Hal  tersebut bisa berlaku ketika cerita mampu

mengggah emosi penonton. Sebagai sebuah elemen utama untuk menciptakan karya atau

produk film yang padat modal, sebuah skenario harus mempunyai bayangan tentang

kembalinya modal yang akan diinvestasikan.  Pada tataran awal, skenario harus mampu

mengugah emosi produser atau investor ketika membaca sebuah skenario. Pada saat itu

skenario mengalami ujian pertama, dari orang-orang yang mempunyai sense of art film

dan sense of market. Untuk lulus ujian pertama dan yang paling berat tersebut, sebuah

skenario harus jelas dan baik struktur dramatiknya. Karena pada prinsipnya struktur

dramatik skenario yang dijadikan indikator utama oleh produser dalam menilai sebuah

skenario.

Prestasi gemilang FTV Garis  Finish, layak menjadi sebuah objek pemikiran dan

kajian secara mendalam. Hal tersebut tidak hanya karena predikat yang diraih, akan

tetapi juga stasiun televisi tempat FTV Garis  Finish ditayangkan. Kompas TV tempat

tayang FTV Garis  Finish, merupakan pendatang baru dalam percaturan pertelevisian di

Indonesi, yang mulai tayang secara resmi sejah tahun 2011. Hal ini membuktikan bahwa

program-program yang bagus, akan ditonton, meskipun ditayangkan oleh televisi yang

belum  begitu dikenal oleh masyarakat luas.

FFI sebagai sebuah ajang festival dan apresiasi terhadap karya film maupun para

filmmaker di Indonesia, dapat dijadikan sebuah barometer keberhasilan sebuah film.

Keberhasilan tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah bahan pemikiran dan kajian untuk

dijadikan bahan dalam proses kreativitas menulis skenario dan belajar menulis skenario,

terutama skenariovfilm televisi.

Kajian dan analisa dramatik FTV Garis  Finish sangat penting untuk dilakukan. Hal

tersebut berkaitan dengan predikat yang diproleh oleh FTV Garis  Finish, serta media

tayang FTV Garis  Finish. Hal yang sangat mendasar yang melandasi pemikiran

pentingnya penelitian adalah berkaitan dengan kualitas FTV  maupun film Indonesia

yang masih tertinggal dari kualitas produk  negara-negara tetangga. Masih sangat langka

film-film Indonesia, terutama film-film komersil (industri) yang  mampu meraih predikat

dalam festival-festival tingkat Asia Tenggara, Asia apalagi tingkat dunia. Malaysia

misalnya, beberapa filmnya masuk  nominasi Piala Oscar, yang dipandang sebagai salah

satu festival film paling bergensi di dunia. Beberapa film Indonesia memang berjaya
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pada beberapa festival luar negeri, akan tetapi film tersebut belum bisa dikatakan

sepenuhnya memenuhi nilai estetika sekaligus nilai jual (pasar) sebagai sebuah produk

industri kreatif yang harapkan mampu meningkat kesejahteraan rakyat secara luas,

maupun mendatangkan devisa negara. Pentingnya penelitian  ini dilaksanakan  berkaitan

dengan masih terbatasnya penelitian terhadap skenario FTV, serta masih sangat

terbatasnya buku-buku tentang penulisan skenario FTV, terutama yang ditulis

berdasarkan pada hasil-hasil penelitian dengan objek skenario dengan predikat apresiasi

dalam sebuah festival tingkat nasional.

Berkaitan dengan predikat-predikat yang diraih FTV Garis Finish, peneliti

mempunyai asumsi awal bahwa keberhasilan yang diraih oleh FTV Garis Finish sangat

dipengaruhi oleh struktur dramatik skenario FTV Garis  Finish.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah penelitian adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana struktur dramatik skenario  FTV Garis  Finish

2. Bagaimana hubungan antara predikat skenario terbaik dengan predikat-predikat

lain yang diraih oleh FTV Garis  Finish, dalam FFI tahun 2014

C. Luaran Penelitian

Hasil penelitian (temuan dan kesimpulan penelitian) akan dituangkan ke dalam

artikel ilmiah dan Buku Ajar Penulisan Naskah III.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum film dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur narrative dan unsur

sinematik. David Bordwell, and Kristina Thomson dalam buku Film Art An Introduction,

Seven Edition, (2003 : 69) mengatakan “narrative to be a chain of event it cause-effect

relationship occuring in time and space”. Lebih lanjut tentang mise-en-scene David

Bordwell, and Kristina Thomson (2003 : 179-198), mengatakat “mise-en-scene means

putting into the scene and it was first applied  to the practice of directing plays,.

Mise en scene mempunyai 4 aspek, yaitu setting, costume and makeup, lighting,

staging : movement and acting. Empat aspek tersebut merupakan terjemahan

terhadap narrative dalam skenario yang menjadi acuan dalam produksi film.

Narrative dalam dunia film identik dengan film fiksi yang dekat dengan drama.

Film fiksi merupakan jenis film yang mengeksplorasi dramatik untuk menarik

perhatian penonton.bMisbach Yusa Biran (2007 : 19) dalam bukunya Teknik

Menulis Skenario Film Cerita mengungkapkan :

Kata dramatik  berasal dari kata drama, bahasa Yunani, yang kemudian berarti
pertunjukan pentas. Pergelaran yang pada mulanya merupakan bagian dari
upacara keagamaan, kemudian berkembang menjadi pementasan cerita yang
berisi konflik-konflik. Maka kata drama di samping berisi pertunjukan pentas,
tapi juga bermakna peristiwa yang menggetarkan.

Berdasarkan pendapat di atas bisa pahami bahwa drama merupakan cerita yang

menggandung konflik-konflik yang menggetarkan. Konflik-konflik yang mampu

menggugah emosi penonton. Yusa Biran (2007: 123) mengatakan bahwa “keharusan

untuk bisa menggugah emosi penonton tersebut tidak bisa dipungkiri, karena cerita

drama atau cerita dalam skenario film memang diciptakan untuk menggugah emosi

penonton”.

Agar dapat menggugah emosi penonton, hal-hal yang menjadi unsur drama

harus didisain sedemikian rupa. Satu hal menjadi pokok dalam hal tersebut adalah

struktur dramatik. Yusa Biran (2007: 1450-147) mengungkap “bahwa dalam

membangun konstruksi struktur dramatik yang baik dilakukan dengan

mempertimbangkan nilai-nilai unsur-unsur dramatik”. Meskipun dramatik

merupakan hal yang penting, dalam menulis skenario, penulis tidak boleh hanya
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fokus pada persoalan dramatik. Akan tetapi penulis juga punya kepekaan terhadap

nilai-nilai serta lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut mengingat bahwa

penulis skenario akan kesulitan dalam menulis ketika asing terhadap nilai-nilai dalam

masyarakat. Secara prinsip nilai-nilai kemasyarakatan atau kemanusiaanlah yang

menjadi isian dalam cerita skenario. Masalah atau konflik bila dipertentangkan

ataupun disandingkan dengan nilai yang lain. Nilai-nilai dalam masyarakat juga akan

berpengaruh terhadap resapan penonton terhadap film yang mereka tonton. Yusa

Biran (2007 : 161) mengatakan "dalam kaitannya dengan penataan dramatik terhadap

bekerjanya unsur dramatik pada penonton. Seorang penulis skenario harus memiliki

pemahaman yang baik tentang tata nilai, yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu,

kondisi sosial, kondisi politik dan sebagainya, dalam persepsi penonton dewasa ini".

Berkaitan dengan unsur dramatik Elizabeth Lutters (2006 : 100)

mengemukakan “terdapat empat unsur dramatik, yaitu conflict, suspence, couriosity

dan surpise”. Empat tersebut dibentuk dengan informasi-informasi dan penataan

unsur cerita. Secara umum sebuah cerita dalam film dibentuk oleh informasi-

informasi yang dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu eksposisi,

konfrontasi dan resolusi. Oleh Syd Field tiga hal tersebut diistilahkan menjadi set-up,

confrontation dam resolution.  Menurut Syd Field penataannya sebagaimana terlihat

pada grafik berikut :

Grafik 1.Workbook Syd Field Paradigm Of ScreenplaysSumber : Screenplay : The Foundations Of Screenwriting

Dalam paradigma tersebut Syd Field membagi penuturan cerita ke dalam tiga

bagian/unit. Bagian pertama merupakan begining, dikenal juga dengan Act I atau babak

pertama yang  berisi set-up. Bagian kedua disebut dengan middle, dikenal juga dengan

f
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Act II atau babak dua yang berisi Confrontation. Bagian ketiga merupakan End atau

dikenal juga Act III atau babak tiga yang berisi resolusi.

Sebagai sebuah struktur satu sama lain saling berkaitan. Apabila ada bagian yang

lemah, maka bagian tersebut akan melemahkan bagian yang lain, dan akan melemahkan

struktur dramatik secara keseluruhan. Pada bagan tersebut Syd Field memberikan

contoh untuk naskah dengan jumlah halaman 120 halaman atau durasi tayang 2 jam.

Penyiapan kondisi penonton dilakukan pada babak I. Pada babak II berlangsung

cerita yang sebenarnya. Dan pada babak III disediakan bagi penonton memantapkan

pemahaman final dan menarik kesimpulan.

1. Babak I (Act I)

Babak I merupakan eksposisi atau pemaparan latar (setting), karakter, situasi dan

motivasi protagonis. Fungsi Babak I adalah untuk membangun (setup) cerita,

memaparkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan latar (setting) tempat dan

waktu, character, situasi dan motivasi tokoh utama.

Laura Cross (2009 : 3) mengatakan :

Act I sets up the situation. The protagonist lives his “normal” life (which is
defined by the individual story), but he has a fatal flaw. One day, there is a
reversal of fortune brought on by his fatal flaw. His ‘normal’ life is disrupted by
an incredible event that sends him on a journey.
(Act I berfungsi untuk membangun situasi. Kehidupan protagonist yang normal
mengalami gangguan karena suatu kesalahan yang fatal. Gangguan tersebut yang
akan membawa tokoh dalam perjalanan. Perjalanan untuk menormalkan kembali
kehidupanya)

Aristotle  talked about the three unities of dramatic action: time,  place, and

action. (Syd Fild, 2005 : 22). Aksi atau peristiwa dramatic dibentuk oleh waktu,

tempat dan aksi. Artinya sebuah aksi dramatic ditentukan oleh waktu, tempat dan

aksi.

Syd Field (2005 :  23) mengatakan:

In this unit of dramatic action, Act I, the screenwriter sets up the  story,
establishes character, launches the dramatic premise (what  the story is about),
illustrates the situation (the circumstances surrounding the action), and creates
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the relationships between the  main character and the other characters who
inhabit the landscape  of his or her world.
(Dalam unit dramatic ini, Act I, penulis membangun cerita, menetapkan
character, meluncurkan premis dramatis (apa cerita tentang), dan membuat
hubungan antara character utama dengan character-character yang lain, yang
kehidupan (lingkungan) mereka).

Kalau dihubungan pendapat Syd Field dengan Laura Cross, cerita

dipersiapkan dengan memperkenalkan characters, hubungan character dengan

character lain dan dengan lingkungan, serta memperkenalkan konfllik atau

masalah yang dialami protagonist, yang membuat protagonist mengalami

masalah dan harus menyelesaikan masalah tersebut. Oleh Bruce Bullock Act I ini

disebut exposition. Bruce Block  (2008 : 222) mengatakan :

The beginning of a story is called the exposition. Exposition can be defined as
the facts needed to begin the story. These facts include (but are not limited
to) the identity of the main characters, their plot situation, location, and time
period.
(Awal cerita disebut eksposisi. Eksposisi dapat didefinisikan sebagai fakta-
fakta yang dibutuhkan untuk memulai cerita. Fakta-fakta ini mencakup
(namun tidak terbatas pada) identitas character utama, situasi rencana
mereka, lokasi, dan periode waktu.

Berdasarkan pendapat Bruce Bullock dan Syd Field, Act I berfungsi untuk

memperkenalkan character/tokoh dengan segala dimensinya, serta memperkenalkan

hal yang membuat main character terlibat dalam sebuah masalah. Perkenalan yang

baik dan menarik dalam kehidupan sehari-hari, biasaya akan membawa pada jalinan

yang baik setelah perkenalan itu. Perkenalan yang membosankan, akan sulit untuk

menciptakan hubungan dan kedekatan selanjutnnya. Begitu pula dengan Act I, ketika

tampil dengan baik dan menarik, penonton akan menunggu Act II. Act I dalam III Act

Structure padigma dikenal juga  dengan set-up, development, dikenal juga dengan

istilah exposition. Artinya Act I berfungsi untuk membangun (set-up/development)

dasar-dasar cerita, dengan cara memaparkan  (exposition) character dan masalah

awal (exiting accident/ turning point 1) yang melanda character utama (protagonist),

yang membawa protagonist dalam perjalanan cerita.
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2. Babak II (Act II)Isian utama dari Act II ini adalah apa yang disebut  dengan confrontation.Unit yang berisi aksi dramatik, aksi perjuangan protagonist mencapai goals, danmendapat hambatan atau tantangan. Syd Field (2005 :  24-25)  mengatakan :

Act II is a unit of dramatic action approximately sixty pages  long, and goes
from the end of Act I, anywhere from pages 20 to 30, to the end of Act II,
approximately pages 85 to 90, and is held together with the dramatic context
known as Confrontation. During  this second act the main character
encounters obstacle after obstacle that keeps him/her from achieving his/her
dramatic need,  which is defined as what the character wants to win, gain, get,
or  achieve during the course of the screenplay.
(Act II adalah unit tindakan dramatic yang dipaparkan sekitar enam puluh
halaman, setelah selesai Act I. Act II bisa saja  dimulai antara halaman 20
sampai halaman 30,  akhir Act II bisa terdapat  pada sekitar halaman 85
sampai 90, dan diadakan bersama-sama dengan konteks yang dramatis dikenal
sebagai Konfrontasi. Selama babak kedua ini karakter utama bertemu kendala
setelah kendala yang membuat dia / dia dari mencapai / nya kebutuhan
dramatis, yang didefinisikan sebagai apa karakter ingin menang, gain,
dapatkan, atau mencapai selama skenario.)

Confrontation tersebut oleh Laura Cross disebut dengan complications. Isian

atau cara membuat confrontation atau complications adalah sama. Laura Cross (2009

: 3) mengatakan :

Act II creates complications. Obstacles make it difficult for the protagonist to
achieve his goal, which is solving the problem and righting the reversal.
Eventually the protagonist finds enlightenment and learns how to fix the
problem (often the protagonist is transformed, perhaps even altering his goal)
but it’s too late – a catastrophic event keeps him from his goal.
Act II menciptakan komplikasi. Hambatan menyulitkan protagonis untuk
mencapai tujuannya, dengan memecahkan masalah dan meluruskan
pembalikan. Akhirnya protagonis menemukan pencerahan dan belajar
bagaimana untuk memperbaiki masalah (sering protagonis berubah, bahkan
mungkin mengubah tujuannya) tapi sudah terlambat - peristiwa bencana terus
dia dari tujuannya.

Bruce Bullock dalam hal ini agak berbeda dengan Field dan Cross. Bullockmenggunakan istilah conflict untuk isian Act II. Bruce Block  (2008 : 224)

mengatakan : The middle part of a story is called the conflict. When the story begins,

there’s  usually little or no conflict, and as the story develops, the conflict increases

in  intensity. (Bagian tengah cerita disebut konflik. Ketika cerita dimulai, biasanya
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ada sedikit atau tidak ada konflik, dan saat cerita berkembang, konflik meningkat

intensitasnya).

Apa yang dimaksud dengan conflict oleh Bullock sepertinya dapat dipahami

sebagai dampak yang ditimbulkan oleh confrontation maupun complication. Pada

dasarnya Act II memperlihatkan berbagai tahap perjuangan protagonis untuk

melawan bahaya yang mengancamnya. Tujuan dari Babak Tengah adalah

membangun  kesulitan, konflik, suspense, pace, humor, perkembangan character,

dan pencerahan character.

Sampai pada Act II dapat dipahami bahwa sebenarnya cerita adalah usaha

protagonist mencapai goals, menormalkan situasi yang terganggu atau mendapatkan

sesuatu hal/benda yang diinginkan. Dengan demikian, cerita dalam film terdapat

pada Act II. Act 1 adalah untuk mempersiapkan atau menarik perhatian penonton

untuk terlibat dalam cerita, dengan cara eksposisi character dan exiting accident

untuk menjalankan cerita.

3. Babak III (Act III)

Act III merupakan bagian terakhir dalam III Act Structure, sebagai bagian akhir

secara sederhana bagian ini dapat dipahami sebagai penutup atau kesimpulan. SydField (2005 :  26) mengatakan :

Act III is a unit of dramatic action approximately twenty to thirty  pages long
and goes from the end of Act II, approximately pages 85  to 90, to the end of
the screenplay. It is held together with the dramatic context known as
Resolution
(Act III adalah satuan tindakan dramatis panjang sekitar dua puluh tiga puluh
halaman, dari akhir act I, sekitar halaman 85 sampai 90, pada  akhir naskah.
Hal ini diadakan bersamaan dengan konteks dramatis yang dikenal sebagai
Resolusi.)

Laura Cross (2009  : 4) mengatakan : Act III provides the conclusion. A

second reversal occurs (often with help from an ally) which results in catharsis and

the story is resolved. (Act III memberikan kesimpulan. Sebuah pembalikan kedua

terjadi (sering dengan bantuan dari sekutu) yang menghasilkan katarsis dan cerita

teratasi.)

Bruce Block  (2008 : 225) mengatakan :
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The resolution provides a place for the story to finish. The audience needs
time to recover from the intensity of the climax and reflect on the story’s
conflict. Also, secondary plot situations and characters may need time to fully
complete their story
(Resolusi menyediakan tempat untuk menyelesaikan cerita. Para penonton
membutuhkan waktu untuk pulih dari intensitas klimaks dan merefleksikan
konflik cerita. Juga, plot pendukung  dan character perlu waktu untuk
sepenuhnya menyelesaikan kisah mereka)Syd Field (2005 :  26) mengatakan :

I think it's important to remember that resolution does not mean ending;
resolution means solution.  What is the solution of your screenplay? Does your
main character  live or die? Succeed or fail? Get married or not? Win the race
or not?  Win the election or not? Escape safely or not? Leave her husband or
not? Return home safely or not? Act III is that unit of action that resolves the
story. It is not the ending; the ending is that specific scene  or shot or sequence
that ends the script. (Saya pikir sangat penting untuk diingat bahwa resolusi
tidak berarti berakhir; Resolusi berarti solusi. Apa solusi dari naskah Anda?
Apakah karakter utama Anda hidup atau mati? Berhasil atau gagal? Menikah
atau tidak? Memenangkan perlombaan atau tidak? Memenangkan pemilu atau
tidak? Melarikan diri dengan aman atau tidak? Meninggalkan suaminya atau
tidak? Kembali pulang dengan selamat atau tidak? Babak III adalah unit
tindakan yang menyelesaikan cerita. Ini bukan endingnya; ending adalah
adegan tertentu atau shoot atau sekwen pada akhir skenario.)

Jadi pada babak akhir berisi kepastian cerita berakhir sebagai happy ending

atau unhappy ending, dan di sini penonton diberi kesempatan meresapi kegembiraan

yang ditimbulkan oleh akhir cerita. Juga memantapkan kesimpulan atau isi cerita.

Fungsi skenario selain sebagai tulisan yang berisi cerita dan plot, juga

merupakan sebuah tulisan fungsional, yang berguna sebagai acuan proses produksi

film. Sebuah skenario mencerminkan durasi film yang akan lahir dari proses

transformasi skenario tersebut. Satu halaman skenario secara umum mampu

mensuplay gambar selama 1 (satu) menit.

Meskipun tidak berlaku baku seperti itu, film-film genre drama melow, durasi

filmnya adalah jumlah halaman skenario dikurang  dengan lebih kurang 10% dari

total halaman skenario. Satu halaman skenario mampu mensuplai gambar lebih dari

satu menit. Hal ini disebabkan tempo/ritme film yang cenderung lamban.  Film-film

genre action, durasi filmnya adalah total halaman skenario ditambah dengan lebih

kurang 10% total halaman skenario. Hal ini disebabkan film action memiliki tempo
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yang cepat. Skenario film drama melow untuk film 120 menit tayang, jumlah

halamannya sekitar 112 sampai 116. Skenario film drama action untuk film 120

menit tayang, jumlah halamannya sekitar 124  sampai 130.

Sebuah cerita yang mengandung nilai atau tensi yang baik akan mendapat

semacam jaminan “akan ditonton” oleh masyarakat. Kualitas dramatik suatu skenario

oleh beberapa orang pemikir drama ataupun skenario digambarkan dalam berapa

grafik sebagai mana berikut :

1. Grafik Aristoteles

Grafik ini menjelaskan bahwa nilai dramatik disusun semakin lama semakin

meningkat menuju ke puncak tangga dramatik yang dinamakan klimaks. Klimaks

ditempatkan sesaat sebelum film berakhir. Garis menanjak sebenarnya merupakan

garis yang ditarik melintasi puncak-puncak nilai dramatik dalam perjalanan cerita.

Grafik : 2
Grafik Dramatik Arsitotle’s
Sumber : Elizabeth Lutthers.

Grafik di atas memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam

cerita yang berfungsi membentuk struktur dramatik. Unsur tersebut meliputi

eksposisi, penggawatan, klimaks dan tamat.

2. Grafik Gustav Freytag (Fraytag’s Piramide)

Gustav memformulasikan grafik dramatik seperti piramida yang terpenggal secara

vertical pada bagian tenggah. Pemenggalan tersebut memperlihat pembagian ruang

dan unsur serta fungsi setiap ruang.

Eksposisi

Penggawatan

Klimaks

Tamat
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Grafik : 3
Grafik Dramatik Gustav

Sumber : Elizabeth Lutthers.

3. Grafik Misbach Yusa Biran

Grafik dramatic lain ditawarkan oleh Misbach Yusa Biran. Grafik ini masih

memakai pola atau bentuk dasar yang hampir sama dengan Aristotle’s. Perbedaan

terdapat pada bagian akhir cerita, mana cerita berakhir dengan antiklimaks, ujung

cerita yang menggantung. Seluruh resolusi tidak ditampilkan secara utuh, akan

tetapi dibiarkan penonton memikirkannya. Empat elemen pokok dalam grafik ini

adalah eskposisi, penggawatan, klimaks dan antiklimaks.

Grafik : 4
Grafik Dramatik Misbach Yusa Biran

Sumber : Elizabeth Lutthers.

Exposition Denouement

Inciting Aciddent
Moment of Last
Suspense

(Rising Action)
Complication

(Falling Action)
Reversal

Climax

Eksposisi

Penggawatan

Klimaks

Antiklimaks
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4. Grafik Hudson

Grafik : 5
Grafik Dramatik Hudson

Sumber : Elizabeth Lutthers.

Grafik dramatik lain ditawarkan oleh Hudson. Seperti terlihat di atas, grafik Hudson agar

berbeda dengan Aristotle’s. Grafik Hudson berbentuk piramida, yang terdapat garis datar

pada bagian terbawah piramida. Artinya, cerita dimulai dengan tensi dramatic yang

rendah dan stabil. Beberapa saat kemudian baru mulai menanjak. Dibandingkan dengan

grafik-grafik lain sebelumnya, grafik Hudson dibangun dengan unsur yang lebih banyak.

5. Elizabeth Lutthers

Elizabeth Lutters, yang merupakan seorang penulis skenario film juga menawarkan

beberapa grafik dramatik. Salah satunya adalah grafik di bawah ini.

Grafik  6
Grafik Dramatik Elizabeth Lutthers

Sumber : Elizabeth Lutthers.

a b

c

d

e

f

a. Eksposisi/pengenalan
b. Insiden permulaan/awal

konflik
c. Pertumbuhan laku/

penanjakan laku
d. Krisis atau titik balik/

klimaks krisis
e. Penyelesaian/ penurunan

laku
f. Catastropde/keputusan
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Grafik 6 memperlihatkan pola yang agak berbeda, cerita dimulai dengan tensi

dramatic yang tidak beranjak dari 0 atau 1. Memulai cerita dengan gebrakan diawal

untuk mencuri perhatian penonton. Pola ini cocok untuk skenario film televisi (FTV),

penonton dengan karakter yang tidak sama dengan penonton film di gedung bioskop.

Penonton televisi mempunyai alternatif channel dan program pada saat berada di depan

televisi.

Selain grafik-grafik tersebut tidak tertutup kemungkinan ada bentuk grafik

dramatic yang diformulasikan oleh beberapa pemikir lain. Berdasarkan 5 grafik

dramatic tersebut dapat dipahami bahwa skenario yang baik adalah skenario yang nilai

atau tensi dramatiknya bisa membentuk grafik yang semakin lama semakin meningkat.

Di samping itu juga dapat dipahami bahwa untuk membentuk grafik dramatic yang baik,

konstruksi dramatik harus dibentuk oleh unsur-unsur tertentu. Eksposisi, konflik dan

klimaks merupakan unsur yang harus ada menurut 5 grafik tersebut.
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BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini meliputi :

1. Terungkapnya struktur dramatik skenario FTV Garis Finish

2. Terungkapnya hubungan antara predikat FTV Garis Finish sebagai FTV Terbaik

dengan predikat-predikat lain yang diraih oleh FTV Garis Finish, dalam FFI tahun

2014.

B. Manfaat

Terungkapnya struktur dramatik skenario FTV Garis Finish diharapkan dapat

bemanfaat terhadap hal yang berkaitan dengan dunia skenario maupun film di Indonesia.

Temuan dari penelitian, bagaimana dan seperti apa konstruksi struktur dramatik skenario

yang diapresiasi sebagai Skenario Terbaik dalam ajang FFI Piala Vidia 2014 akan

dituangkan dalam materi ajar ataupun Buku Ajar Penulisan Skenario. Buku Ajar

Penulisan Skenario tersebut dapat menjadi pegangan dalam proses belajar mengajar.

Terutama pada bagian yang membahas tentang dramatik, pelajar ataupun mahasiswa

perfilman dapat mengetahui unsur dan struktur dramatik yang baik.

Berkaitan dengan predikat Skenario Terbaik dalam ajang FFI Piala Vidia 2014

pelajar ataupun mahasiswa perfilman mengetahui seperti apa skenario yang dianggap

baik, serta apa yang menjadikan skenario tersebut menjadi baik. Bertambahkan ilmu dan

pengetahuan tentang seperti apa skenario yang baik, serta mengapa skenario tersebut

dikatakan baik, akan menjadi bekal bagi pelajar maupun mahasiswa perfilman untuk

mampu menulis skenario yang baik maupun film yang baik. Artinya, penelitian ini

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan perfilman di Indonesia, terutama

kualitas proses. Proses pendidikan yang dipandu dengan buku ajar yang lahir dari

penelitian.



16

BAB 4

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memaparkan struktur dramatik skenario  FTV Garis  Finish,

serta hubungan antara predikat skenario terbaik dengan predikat-predikat lain yang

diraih oleh FTV Garis  Finish, dalam FFI tahun 2014 akan dilaksanakan penelitian

kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan nama yang diberikan pada paradigma

penelitian yang terutama berkepentingan dengan makna dan penafsiran. Jane Stokes

(2006 : xi). Denzin dan Lincoln dalam Moleong  (2010 : 5) Penelitian kulaitatif

adalah penelitian menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena

yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Fenomena yang akan ditafsirkan melalui penelitian ini adalah predikat-predikat yang

diperoleh oleh FTV Garis  Finish.

A. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif metode yang bisasanya dimanfaatkan adalah

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. (Moleong. 2010 : 5).

Meskipun demikian tidak semua metode itu akan diterapkan. Pemilihan metode

sangat dipengaruhi oleh objek dan tujuan penelitian. Penelitian ini hanya memakai

metode wawancara dan pemanfaatan dokumen. Metode pengamatan tidak dipakai

dalam proses pengumpulan data, karena objek penelitian tidak berupa prilaku atau

tindakan.

1. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh dokumen. Dokumen ialah setiap

bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya

permintaan seorang penyidik, (Moleong. 2010 : 216-217). Dokumen yang akan

dicari adalah versi cetak (hardcopy) skenario FTV Garis Finish. Dokumen berupa

versi cetak (hardcopy) skenario FTV Garis Finish dapat bersumber dari arsip PH

Set sebagai lembaga yang memproduksi FTV Garis Finish, atau dari Agus

Bramantyo sebagai penulis skenario.

Proses pengumpulan data dalam dengan studi pustaka sudah dilakukan dan

mendapatkan data berupa skenario, draft 3. Menurut data wawancara scenario draft 3
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ini merupakan versi final. Berdasarkan skenario yang tersebut, beberapa hal yang

sudah dipaparkan dalam proposal yang  terkait dengan skenario harus direvisi.

Dalam proposal, skenario FTV Garis Finish dicantumkan penulisnya adalah

Bambang Bramantyo. Dari data penelitian diketahui bahwa skenario FTV Garis

Finish ditulis oleh Ifan Ismail dan Bagus Bramanti. Dalam proposal FTV Garis

Finish ditulis diproduksi oleh Serambi SET dari data hasil penelitian diketahui  FTV

Garis Finish oleh Keluarga SET.

Secara fisik skenario FTV Garis Finish terdiri dari 77 halaman, tanpa cover.

Cerita dalam skenario dipaparkan dalam 75 scene.  Cerita dibangun dalam 4 setting

lokasi utama, yaitu  Rumah Alif, Rumah Tahanan, Sekolah, Lintasan Marathon.

Selain setting utama ada setting lain yang tidak dominan, yaitu  Bengkel Ayah Alif,

Bengkel Dudung dan Posko Kesehatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.  Maksud mengadakan

wawancara adalah merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang

dialami masa lalu, Lincoln dan Cuba dalam Moleong (2010 : 186). Wawancara

dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan hubungan kualitas dan predikat

Skenario FTV Terbaik Garis Finish dengan predikat-predikat terbaik lainnya yang

diraih oleh FTV Garis Finish pada FFI 2014. Wawancara akan dilakukan dengan

Tim Juri FFI 2014. Tim Juri yang akan diwawancarai terdiri dari setidak-tidaknya

Ketua dan 1 Anggota Juri. Bagi juri sebagai terwawancara dalam hal ini, proses

penjurian FTV yang ikut dalam FFI 2014 merupakan sebuah hal yang dialami pada

masa lalu.

B. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan menggunakan metode analisis naratif.  Salah satu

metode yang dapat digunakan untuk menganalisa cerita sebuah skenario  atau cerita

film adalah analisis naratif.  Objek-objek analisis yang berupa struktur naratif sebuah

teks atau sebuah rangkaian teks dapat dianalisa menggunakan metode analisis naratif.

Jane Stoke (2006 : 20). Tahapan analisis naratif meliputi  pemilihan teks,

mengakbrabi teks, mendefenisikan hipotesa, menuliskan kerangka plot, identifikasi
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kesetimbangan pada awal dan akhir teks, mendefenisikan karakter sesuai dengan

fungsi, mengaitkan temuan dengan hipotesa. Jane Stokes (2006 : 75). Untuk

menganalisa data wawancara akan dilakukukan mengunakan tahap yang ditawarkan

oleh Moleong (2010 : 249-257), Proses analisa dapat dilakukan dengan tahapan

pemrosesan satuan, kategorisasi dan penafsiran data.

C. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Penafsiran data dalam penelitian ini bertujuan pada deskripsi analitik.

Deskripsi analitik, rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori

yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari

data, (Moleong. 2010 : 257).  Penarikan kesimpulan penelitian akan dilakukan

dengan mengaitkan temuan studi pustaka dan wawancara, serta mengaitkan hasil dua

temuan tersebut dengan hipotesa.
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BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Hasil penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa tahap atau bagian, yang

meliputi, Skenario, Identifikasi infomasi dalam setiap scene, Identifikasi informasi

berdasarkan korelasi sebuah scene dengan scene sebelumnya, Identifikasi

fungsi/kedudukan setiap scene dalam III Act Structure, dan Klasifikasi scene dan

halaman skenario dalam pola III Act Struture.

1. Skenario

Skenario FTV Garis Finish ditulis oleh Ifan  Ismain dan Bagus Bramati.

Skenario yang dijadikan objek penelitian adalah skenario draf 3. Skenario terdiri dari

77 halaman dan 75 scene. Tokoh cerita terdiri Dari Alif, Nisa, Ayah Alif, Ibu Alif,

Pak Darto, Dara dan beberapa tokoh pembantu. Cerita dibangun dalam setting

Rumah Alif, Sekolah, Rumah Tahanan, Jalan, Taman dan beberapa setting lain.

Setting yang paling dominan adalah Rumah Alif, dan Jalan.

Protagonist :  Alif, seorang siswa SMA yang bandel

External Goal : Memenangkan lomba marathon agar dapat uang guna

membayar uang kontrakan

Internal Goal :  Mengharmoniskan hubungan ayah dan ibunya

Central Dramatic

Question

: Apakah Alif berhasil mengharmoniskan hubungan ayah dan

ibunya. Apakah Alif berhasil memenangkan lomba

marathon agar dapat uang guna membayar uang kontrakan

Ending : Alif gagal menjadi juara marathon, hubungan  Ayah dan ibu

Alif mulai kembali harmonis.

2. Identifikasi Infomasi Dalam Setiap Scene

Scene 1. (Hal 1,2,3)
Scene ini memperkenalkan tokoh Alif, Nisa, Ayah dan Ibu Alif, serta kondisi
hubungan antara Ayah dan Ibu Alif yang kurang harmonis. Ibu Alif yang keras untuk
tidak mau akur dengan Ayah Alif.
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Scene 2. (Hal 3,4)
Informasi tentang Alif berharap keluarganya bisa kembali bersama.
Scene ini menguatkan informasi siapa Alif. Selain itu juga informasi tentang
persoalan Nisa dan Alif.

Scene 3. (Hal 4, 5)
Informasi tentang Alif yang berprofesi sebagai maling atau pencuri. Alif mempunyai
kemampuan berlari cepat. Scene ini memberikan informasi baru tentang Alif yang
berprofesi sebagai maling

Scene 4. (Hal 5, 6)
Informasi bahwa Alif mencuri ketika dan berdasarkan  pesanan atau orderan dari
Aldo.

Scene 5. (Hal 6, 7)
Informasi kondisi tentang Alif merupakan seorang murid  kelas 3 SLTA yang
bermasalah. Scene ini menambah dan memperjelas informasi tentang Alif, serta
memperkenalkan tokoh Ibu Alif, Pak Darto yang merupakan guru Wali Kelas Alif di
sekolah, dan memperkenalkan tokoh Rara.

Scene 6. (Hal 7)
Informasi tentang rencana persiapan Alif dan Nisa untuk merayakan kemenangan
Nisa dalam Olimpide Matematika. Kerinduan Alif dan Nisa akan suasana mereka
sekeluarga bisa berkumpul bersama meskipun sebentar.
Scene ini memperkuat informasi bahwa keluarga Alif bukan keluarga yang rukun.
Ada masalah antara Ibu dan Ayah Alif. Scene ini menimbulkan rasa ingin tahu,
bagaimana hubungan Ibu dengan Ayah Alif, dimana keberadaan ayah Alif

Scene  7. (Hal 8, 9, 10)
Informasi  tentang pekerjaan Ayah Alif sebagai montir di bengkel miliknya.
Keakraban antara Alif dan Ayahnya. Ayah Alif masih memenuhi kewajiban sebagai
ayah dan suami dengan selalu membayar biaya sewa rumah.
Scene ini mulai memperjelas tokoh Ayah Alif, setelah dipekenalkan secara tidak
langsung pada  beberapa scene sebelumnya. Scene ini juga menambah informasi
tentang bagaimana hubungan antara Ayah dan Ibu Alif, suami istri yang sudah
tinggal ditempat yang berbeda. Scene ini juga menginformasikan bahwa Ayah Alif
merupakan ayah yang bertanggungjawab.

Scene 8. (Hal 10, 11 )
Informasi tentang pekerjaan Ibu Alif, persiapan Alif dan Nisa merayakan
kemenangan Nisa dan memanfaatkan pesta tersebut untuk menyatukan kembali ayah
dan ibu mereka.
Scene ini mempertegas dan memperjelas bahwa Ayah dan Ibu Alif sudah tidak akur,
dan hidup berpisah sudah cukup lama. Alif dan Nisa sudah rindu yang ingin ayah dan
ibu mereka hidup akur.
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Scene  9. (Hal 11, 12, 13)
Informasi tentang Ayah Alif datang ke acara perayaan kemenangan Nisa, kesediaan
Ibu Alif untuk rukun sejenak, demi kebahagiaan Nisa dan Alif. Ayah Alif ditangkap
polisi karena sudah membeli barang yang ternyata hasil curian.
Scene ini berisi surprise. Kedatangan polisi pada saat keluarga Alif akan berfoto
bersama. Surprise karena yang ditangkap adalah Ayah Alif, bukan Alif yang
digambarkan sebagai pencuri pada scene sebelumnya. Informasi bahwa Ayah Alif
membeli barang dari maling tidak dilihatkan dalam scene sebelumnya (scene 7).

Scene 10. (Hal 14)
Informasi Ayah Alif ditahan polisi, sebagai penadah barang curian

Scene 11. (Hal 14, 15)
Informasi tentang usaha laundry yang dijalankan oleh Ibu Alif mulai mengalami
masalah karena Ayah Alif ditangkap polisi dalam masalah yang terkait dengan
tindakan pencurian. Langganan Ibu Alif mulai tidak percaya terhadap ibu Alif.

Scene 12. (Hal 15, 16,17)
Informasi ketidakharmonisan hubungan Ayah dengan Ibu Alif, dan niat Ibu Alif
untukk pindah ke tempat saudara di kota lain.

Scene 13  (Hal 17, 18, 19)
Informasi tentang Ayah Alif yang pasrah dan menyetujui rencana Ibu Alif untuk
pindah rumah. Alif tidak setuju dengan fikiran ayahnya. Alif ketahuan oleh ayahnya
bahwa Alif memang melakukan pencurian atas pesanan Aldo. Alif sangat berharap
keluarga mereka kembali hidup bersama. Tindakan Alif sebagai pencuri pesanan
bukan rahasia bagi beberapa orang, ayah Alif pernah mendengar bahwa Alif bekerja
mencuri dengan Aldo.

Scene 14.  (Hal 19, 20, 21)
Informasi tentang Ayah Alif yang penuh prestasi pada masa lalu. Alif dengan ibu dan
Adiknya tinggal dirumah kontrakan yang hamper habis masa kontraknya.
Belum dijelaskan prestasi Ayah Alif dalam bidang apa. Masa kontrakan yang hamper
habis ini akan mempergawat kondisi keluarga Alif, karena sumber dana sudah
tetutup, usaha laundry yang mulai sepi, ayah alif yang tidak punya penghasilan
karena dalam tahanan polisi.

Scene 14B. (Hal 21, 22)
Informasi tentang Aldo menagih janji kepada Alif untuk mencuri, untuk membayar
uang yang sudah dipakai oleh Alif untuk perayaan kemenangan Nisa.  Masalah mulai
timbul bagi Alif. Meskipun ini merupakan masalah bagi Alif, tapi juga terbuka
peluang bagi Alif untuk mendapatkan duit.

Scene 15. (Hal 22, 23)
Informasi tentang Alif yang bandel dan tidak patuh aturan. Kesal sama pak Darto dan
mencoret-coret tulisan aturan-aturan kedisplinan siswa yang tertempel di papan
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pengumuman. Alif melihat pengumuman tentang lomba marathon yang berhadiah
uang. Alif mengambil poster.
Scene ini secara tidak langsung juga mempertegas kenakalan Alif, sekaligus
ketertarikan Alif untuk mengikuti lomba.

Scene 16 (Hal 23,24, 25)
Infromasi tentang niat dan tujuan Alif ikut lomba marathon, mendapat hadiah untuk
membayar sewa kontrakan rumah. Informasi bahwa lomba lari marathon bukan
lomba yang mudah, butuh persiapan yang panjang. Nisa meragukan kemampuan
Alif.

Scene 18 (Hal 25, 26)
Informasi tentang Alif mulai merealisasikan niatnya ikut lomba marathon, dengan
mengisi formulir pendaftaran. Nisa minta maaf karena sudah melemahkan semangat
Alif dengan meragugan kemampuan Alif.

Scene 19 (Hal 26, 27)
Informasi tentang kondisi usaha laundry ibu alif yang mulai bermasalah. Penegasan
bahwa Ayah Alif seorang atlit marathon pada masa mudanya.

Scene 20 (Hal 27, 28)
Infromasi kebulatan tekad alif untuk menyelesaikan persoalan keluarganya,
kontrakan yang hamper habis,  ibu yang memutuskan untuk pulang ketempat
saudara, ayah yang tidak ada tempat untuk pulang ketika keluar dari tahanan/penjara,
hubungan ayah dan ibunya yang renggang. Alif ingin dilatih oleh ayahnya yang
merupakan juara marathon. Keterbukaan alif terhadap ayahnya mengenai hubungan
ayah dan ibunya.

Scene 21 (Hal 28))
Informasi tentang usaha alif untuk memenangkan lomba marathon, dengan cara
mencari tahu tentang marathon dari internet.

Scene 22 (Hal 28, 29, 30)
Infromasi tentang karakter Alif yang bandel. Respon pak darto sebagai guru olah
raga ketika melihat Alif pakai jaket Timnas. Alif menantang Pak Darto lomba lari,
dengan taruhan tertentu.

Scene 23 (hal 31,32)
Informasi tentang pertandingan lari antara Pak Darto dan Alif. Permasalahan alif
dengan murid-murid yang lain, karena kenakalan Alif. Rara adalah anak Pak Darto.
Kekalahan Alif dalam lomba. Perhatian Rara terhadap Alif. (clue ada orang yang
akan membantu atau melemahkan Alif dalam mencapai tujuan)

Scene 24 (hal 33)
Informasi  tentang kepergian ibu alif dan nisa dari rumah. Alif berjuang mencapai
tujuannya sendirian
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Scene 25 (hal 33)
Informasi tentang dukungan Ayah Alif atas niat dan usaha Alif untuk
memperjuangkan kebuuhan dan keutuhan kelaurga mereka. Ayah alif mengasi tahu
orang yang bisa jadi pelatif Alif, yaitu pak Darto.  Alif kaget karena ayahnya
menyuruh berlatih dengan orang yang selama ini tidak disukainya dan baru saja
mengalahkannya dalam lomba lari.

Scene 26 (hal 35)
Informasi tentang laundry ibu alif yang sudah tutup.

Scene 27 (hal 35)
Informasi tentang Alif tinggal sendirian di rumah kontrakan sendirian dan dengan
fasilitas apa adanya, Ibu Alif menerima keputusan alif untuk tetap bertahan sendirian
dirumah kontrakan dan berusaha mencarikan solusi untuk sewa rumah kontrakan.

Scene 28 (hal 35, 36)
Informasi tentang usaha Alif mendekati pak Darto melalui rara yang merupkan anak
Pak Darto.

Scene 29 (hal 37, 38)
Informasi tentang Pak Darto  mengetahui bahwa Alif adalah sahabatnya sesame atlet
marathon pada masa\ lalu. Penguatan informasi bahwa Ayah Alif adalah atlit hebat
dan Pak Darto juga merupakan mantan atlit besar. Alif belum mengatakan secara
jelas tentang alasannya mengikuti lomba marathon.

Scene 30 (hal 39)
Informasi tentang Pak Darto menerima permintaan Alif untuk menjadi pelatihnya.
Pak Darto tidak hanya melatih fisik alif, akan tetapi juga sikap alif.

Scene 31 (hal 39, 40, 41)
Informasi tentang Alif mulai dekat dengan Rara.  Tentang profesi Alif spesialis
maling karburator motor. Rara menjadi pengganti Nisa dalam usaha mencapai
tujuan. Informasi tentang motor Pak Darto/Rara yang suka mogok.

Scene 32 (hal 42)
Informsi tentang Alif mulai latihan di bawah arahan Pak Darto. Alif yang belum
paham teknik marathon, tapi punya semangat tinggi.

Scene 33 (hal 42)
Informasi tentang Alif dan Rara yang semakin akrab.

Scene 34 (hal 42)
Informasi tentang kedekatan Alif dan Rara. Kebandelan Alif disekolah. Pandangan
Alif tentang pendidikan di sekolah, yang penuh teori yang tak tahu gunanya.
Pandangan Rara tentang proses pendidikan menjadikan siswa jadi orang yang
bertanggung jawab. Alif menyadari ketertinggalan pelajarannya.
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Scene 35 (hal 43, 44)
Informasi tentang  (montase) proses Alif latihan marathon dilatih oleh Pak Darto,
ditemani oleh Rara. Hubungan Alif dan  Rara yang semakin dekat.

Scene 35B (hal 44, 45)
Informasi tentang  Dudung (rekan mencuri Alif)  yang menagih janji Alif, karena
Alif berutang 1 orderan ketika butuh uang untuk kebutuhan perayaan kemenangan.
Rekan bisnis Alif memukuli Alif.  Alif diselamatkan oleh Rara.

Scene 35C (hal 46)
Informasi tentang Akibat perbuatan dudung terhadap Alif (Resiko kalau Alif tidak
mau menepati 1 utang mencuri pada Dudung). Rara mulai mengetahui bahwa Alif
hidup sendirian setelah Ibu dan Nisa pergi. Rara makin simpatik terhadap Alif.

Scene 36 (hal 47, 48)
Infromasi tentang Alif yang peduli sama ayahnya. Ayah Alif yang mensupport usaha
Alif untuk lomba marathon. Penekanan bahwa tidak ada jalan pintas untuk
berprestasi dalam marathon. Proses latihan adalah hal utama. Masa kontrakan rumah
Alif yang hanya tinggal 1 bulan.

Scene 37 (hal 48, 49, 50)
Infformasi tentang Alif latihan dibawah arahan Pak Darto. Penekanan Alif terhadap
Pak Darto bahwa ikut lomba marathon untuk mendapat uang guna membayar rumah
kontrakan. Usaha  untuk t merukunkan kembali hubungan ayah dan ibunya. Penilaian
Pak  Darto bahwa Alif belum siap untuk mengikuti atau memenangkan lomba. Ayah
Alif prestasi maratonnya lebih baik dari pada Pak Darto.

Scene 38 (hal 50, 51)
Informasi tentang akan dilaksanakan simulasi marathon oleh sebuah klub, sebagai
latihan bersama mengikuti lomba. Alif terpesona melihat para atlit yang
memperlihatkan memiliki stamina yang tinggi.

Scene 39  (hal 51)
Infromasi tentang latihan Alif. Pak Darton mengasi tahu kelemahan Alif, yang
terbiasa lari cepat atau sprint, yang kurang cocok untuk lari marathon.

Scene 40 (hal 51, 52)
Informasi tentang Alif latihan sendiri. Alif mengingat pelajaran atau saran-saran
yang pernah disampaikan Pak Darto. (saran-saran tersebut merupakan saran dalam
latihan sebelumnya yang tidak diperlihatkan) Ingatan Alif akan saran-saran tersebut
menginformasikan bahwa Alif latihan dengan intensitas yang tinggi). Alif mulai bisa
mengukur kemampuannya, serta kecewa atas kemampuan yang sudah dimilikinya
untuk memenangkan lomba marathon. Para Atlet lari marathon yang juga sudah
mulai latihan, sudah memiliki kemampuan yang lebih baik dari Alif.
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Scene 41 (hal 52, 53, 54)
Infromasi tentang Alif yang kesepian, rindu Adik dan Ibunya. Nisa juga perhatian
dan peduli terhadap ayahnya. Nisa yang paham dengan karate Alif. Kedekatan dan
keakraban Alif dengan Nisa. Kehidupan Ibu dan Nisa yang sudah mulai baik
ditempat tinggal yang baru. Pertengkaran “keakraban” Alif dan Nisa terjadi lagi,
lewat telpon.

Scene 42 (hal 54, 55)
Informasi tentang bahwa untuk lomba marathon,  Pak Darto hanya akan  fokus
melatih altet yang lulus kwalifikasi. Pak Darto tidak bisa melatih  Alif kalau tidak
lulus tahap kwalifikasi. Alif harus lolos kwalifikasi, agar tetap bisa dilatih oleh Pak
Darto untuk mengikuti dan memenangkan lomba.

Scene 42B (hal 55)
Informasi tentang Aldo yang menagih utang janji kepada Alif. Alif berjanji untuk
datang menemui aldo  dan menyelesaikan urusan sama Aldo. (ada kemungkinan
Aldo akan kembali maling) (ada kemungkinan Alif tidak bisa ikut lomba kalau
tertangkap saat maling)

Scene 42C (hal 55)
Informasi tentang Alif menjual laptop miliknya. Pembeli laptop yang gaptek.

Scene 43 (hal 56, 57, 58)
Informasi tentang Aldo membayar hutangnya dengan uang hasil penjualan laptop,
bukan menerima pekerjaan maling karburator motor.  Alif dapat saran dan ide
memakai doping untuk lulus kwalifikasi lomba marathon.

Scene 44 (hal 58)
Informasi tentang Alif tergoda untuk memakai doping guna lulus kwalifikasi lomba
marathon.

Scene 45 (hal 58, 59)
Informasi tentang Rara yang makin peduli terhadap Alif. Alif memperlihatkan sisi
lain dari bandelnya, berterimakasih sama Pak Darto dan Rara. Alif memakai doping
untuk lulus kwalifikasi lomba marathon.

Scene 46 (hal 59, 60)
Informasi tentang pelaksanaan kwalifikasi lomba Marathon. Alif merasa bersalah
dan minder terhadap Rara karena telah melakukan tindakan salah untuk lulus
kwalifikasi. Alif berhasil mencapai garis finish dan lulus kwalifikasi.

Scene 47 (hal 60, 61)
Informasi tentang Alif merayakan keberhasilannya lulus kwalifikasi, bersama Rara,
Alif dan Rara sudah saling menyukai dan mulai sadar tentang perasaan mereka.
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Scene 48(hal 61, 62)
Informasi tentang Alif menolak tes urine. Pak Darto kaget dan kecewa mengetahui
bahwa Alif memakai  doping untuk lulus kwalifikasi, Rara mengetahui Alif pakai
doping,  Rara sangat kecewa terhadap alif. Alif membenarkan tindakannya Karena
juara dan hadiah baginya  sangat penting. Alif kecewa dan kacau.

Scene 49 (hal 63)
Informasi tentang Pak Darto kecewa dan bersikap dingin terhadap Alif. Alif merasa
menyesal telah menempuh langkah yang salah

Scene 50 (hal 63)
Informasi tentang  penekanan Rara yang kecewa terhadap Alif.

Scene 50C (hal 63, 64, 65, 66)
Informasi tentang Ayah alif sangat kecewa terhadap Alif. Pak Darto membesuk Ayah
Alif ke Rumah Tahanan. Romantisme melalui foto. Ayah dan Ibu Alif menikah arena
lintasan lari, pake busana Jawa tapi pakai sepatu marathon. Ayah Alif sedih teringat
masa lalu dan pernikahannya yang romantic dan unik.  Nama ayah Alif  adalah Atmo
Sugandi. Ayah Alif merasa kecewa dan putus asa atas perlakuan negara terhadap atlit
setelah seorang atlit sudah mulai lemah dan tidak bisa lagi punya prestasi juara.
Scene ini memuat infomasi yang banyak, terutama tentang ayah Alif dan
hubungannya dengan Pak Darto.
Pak Darto juga (sebenarnya) mengenal ibu Alif (hal ini agak memperlihatkan ada
paksaan, antara Pak Darto dan Ibu Alif saling tidak mengenal, apa lagi mereka hidup
satu kota, berdekatan, karena Alif sekolah ditempat Pak Darto mengajar. Ayah Alif
mengetahui bahwa Pak Darto adalah guru Alif

Scene 51 (hal 66,67)
Informasi tentang kegelisahan dan rasa putus asa menyelimuti diri Alif . Semangat
Alif mulai kendor.  Ibu Alif yang masih perhatian terhadap kehidupan.

Scene 52 (hal 67 68)
Informasi tentang Alif menyesal atas keputusan dan tindakannya memakai doping
untuk lulus kwalifikasi. Aif minta maaf terhadap ayahnya. Ayah Alif bangga
terhadap Alif yang masih percaya dan peduli terhadap Ayah, meskipun sudah
mengetahui banyak hal tentang ayahnya. Penegasan tentang pentingnya proses
latihan dalam lari marathon. Perkara AyahAlif akan diajukan ke dalam persidangan.
Ayah Alif member nasehat dan semangat terhdap Alif.

Scene 53 (hal 68, 69)
Informasi tentang Ibu Alif yang mulai peduli terhadap kehidupan ayah Alif. Alif
berencana menyusul ibunya. muncul kebimbangan Alif akan keberhasilan
memenangkan lomba marathon. Masih tersisa semangat untuk menang dalam diri
Alif.
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Scene 54 (hal 69, 70)
Informasi tentang Dibalik kekecewaan Rara, Rara masih menyimpan rasa dan
harapan terhadap Alif. Alif ternyata berharap perhatian dari Rara. Berharap
pengertian atas apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi.

Scene 56 (hal 70)
Informasi tentang perjalanan waktu yang cepat menuju lomba marathon. Tanpa ada
aktivitas yang berarti dari Alif untuk memenangkan lomba.

Scene 57 (hal 70, 71)
Infromasi tentang Alif meninggalkan rumah kontrakan, membawa barang-barangnya
yang masih tersisa.

Scene 58 (hal 71)
Informasi tentantang suasana sebelum star lomba marathon. Para pesertalebih senior
dan lebih siap dari Alif. (kemungkinan Alif memenangkan lomba marathon sangat
kecil) Alif sendirian, berharap ada keluarga atau Rara.

Scene 59 (hal 71, 72)
Informasi tentang lomba marathon yang diikuti oleh ribuan orang perserta. Alif
memakai strategi berusaha berada di depan diawal perlombaan.

Scene 61 (hal 72)
Informasi tentang jalannyo lomba marathon, Alif berada pada barisan depan. Alif
melupakan perkataan Pak Darto tentang kelemahannya

Scene 62 (Hal 72);
Informasi tentang Rara yang datang melihat Alif ikut lomba marathon. Alif menjadi
perhatian media penyiaran.
Scene ini juga memberikan informasi  bahwa Rara masih peduli dan berharap Alif
bisa menang.

Scene 63 (Hal 72)
Informasi tentang Ibu dan Nisa menonton Alif lomba marathon melalui media
televisi.

Scene 64 (Hal 72, 73)
Informasi kondisi Alif nulai melemah, beberapa peserta lomba menyalip Alif.
Beberapa peserta lomba sudah istirahat dan tidak melanjutkan pertandingan. Alif
berlari sendirian. Scene ini mengandung ketegangan, Alif akan gagal mencapai
tujuan. Serta couriosity apakah Alif berhasil mencapai tujuan.

Scene 65 ( Hal 73)
Informasi tentang Rara mulai cemas, karena Alif belum sampai ke garis finish,
lomba sudah hamper usai karena para juara sudah sampai digaris finish.
Scene ini juga mengandung informasi bahwa Rara peduli sama Alif. Alif sudah gagal
meraih harapan dapat hadiah untuk membayar sewa kontrakan.
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Scene ini mengandung surprise, karena apa yang diduga dan diharapkan oleh
penonton tidak jadi kenyataan. Alif tidak akan bisa membayar sewa rumah. Impian
menyatukan keluarga sudah gagal. Scene ini mengandung couriosity, karena
keberadaan maupun kondisi Alif belum diketahui.

Scene 66 (Hal 73, 74)
Informasi tentang Alif yang  sudah kelahan masih meneruskan mengikuti
perlombaan. Liputan media sudah diarena marathon sudah dihentikan.  Kru media
televisi tertarik melihat tindakan Alif yang masih berlomba meskipun tidak ada ada
lagi kesempatan untuk juara.
Scene ini menjawab rasa ingin tahu penonton yang muncul pada scene sebelumnya
(scene 66). Scene ini menimbulkan couriosity yang baru, apa yang ingin dicapai oleh
Alif, serta kemungkinan ada predikat lain serta hadiah lain yang bisa diraih Alif
dengan menyelesaikan perlombaan.

Scene 67. (Hal 74)
Informasi tentang Alif yang masih berusaha menyelesaikan perlombaan. Kekaguman
orang dan awak media penyiaran televisi terhadap semangat Alif. Kekaguman dan
kabahagiaan Rara atas usaha Alif.

Scene 68 (Hal 74)
Informasi tentang ketertarikan awak media terhadap semangat Alif. Alif berusaha
mencapai garis finish.  Alif memperlihat keinginan dan harapannya, agar ayah dan
ibunya saling bicara, keluargannya kembali harmonis. Scene ini juga
menginfomasikan harapan yang besar dari Alif agar keluarganya kembali harmonis,
serta memperlihatkan bahwa Alif mengingat apa yang sudah dipesankan oleh Pak
Darto, berlari sampai garis finish.

Scene 70 (Hal 74)
Informasi tentang Pesan dan harapan Alif, sampai kepada Ibu Alif dan Rara.
Scene ini juga menjelaskan keunggulan yang dimiliki oleh media televisi.

Scene 71 (75)
Informasi tentang kondisi stamina Aif yang mulai menurun, kaki Alif terkilir. Awak
media yang meliput Alif ikut kwatir. Alif meraih simpatik dari banyak orang,
terutama awak media.

Scene 72 (Hal 75)
Informasi tentang Rara yang mencemaskan kondisi Alif yang terhuyung. Reporter
televise simpatik terhadap Alif. Penegasan perasaan Rara terhadap Alif. Penegasan
simpatik dari awak  media dan orang-orang terhadap Alif.

Scene 73 (Hal 75, 76)
Informasi tentang kondisi Alif sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan
perlombaan. Alif dan berusaha untuk berdiri, tapi tidak mampu. Alif mulai pingsan,
Awak media membantu Alif berdiri. Alif pingsan. Rara dan Pak Darto bahagia
melihat usaha dan semangat Alit. Alif gagal menyelesaikan perlombaan, tapi berhasil
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memberikan yang terbaik baik yang dia miliki, demi keluarganya. Scene ini
mengandung couriosity apa bagaimana kondisi Alif setelah pingsan dan  apa yang
akan didapatkan oleh Alif. Sudah pupuskah harapan Alif untuk membayar sewa
rumah agar ayahnya punya tempat pulang ketika keluar dari penjara, tempat mereka
kembali membentuk keluarga yang harmonis.

Scene 74 (Hal 76)
Informasi tentang Alif dirawat di posko kesehatan, kakinya cidera. Alif ditunggui
oleh Pak Darto dan  Rara. Alif kecewa atas kegagalannya. Bagi Pak Darto usaha Alif
maksimal

Scene 75 (Hal 76, 77)
Informasi tentang Alif, Pak Darto dan Rara membesuk Ayah Alif ke Rumah
Tahanan. Ibu Alif dan Nisa sudah terlebih dahulu datang membesuk Ayah Alif.Ayah
Alif sudah memutuskan setelah menjalani masa tahanan akan menjalani hidup
kembali bersama di tempat tinggal baru. Ibu Alif merencanakan akan membuat pesta
ketika Ayah Alif bebas dari penjara. Keluarga Alif berkumpul berpelukan haru
bahagia. Scene ini menyampaikan makna Alif berhasil mencapai tujuannya.
Menyatukan keluarganya. Alif memang gagal menjadi juara marathon dan
mendapatkan

3. Identifikasi informasi korelasi scene dengan scene sebelumnya

Scene 1. (Hal 1,2,3)
Scene ini memperkenalkan tokoh Alif, Rara, Ayah dan Ibu Alif, serta kondisi
hubungan antara Ayah dan Ibu Alif yang kurang harmonis. Ibu Alif yang keras untuk
tidak mau akur dengan Ayah Alif. Ayah Alif yang

Scene 2. (Hal 3,4)
Informasi tentang Alif berharap keluarganya bisa kembali bersama. Scene ini
menguatkan informasi tentang kondisi keluarga Alif dan memperjelas tujuan Alif
(premise). Scene ini berhubungan dengan scene 1.

Scene 3. (Hal 4, 5)
Informasi tentang Alif yang berprofesi sebagai maling atau pencuri. Alif mempunyai
kemampuan berlari cepat. Scene ini memberikan informasi baru tentang Alif yang
berprofesi sebagai maling

Scene 4. (Hal 5, 6)
Informasi bahwa Alif mencuri ketika dan berdasarkan  pesanan atau orderan dari
Aldo. Scene ini berhubungan dengan scene 3.

Scene 5. (Hal 6, 7)
Informasi kondisi tentang Alif merupakan seorang murid  kelas 3 SLTA yang
bermasalah. Scene ini menambah dan memperjelas informasi tentang Alif, serta
memperkenalkan tokoh Ibu Alif, Pak Darto yang merupakan guru Wali Kelas Alif di
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sekolah, dan memperkenalkan tokoh Rara. Scene ini berhubungan langsung dengan
scene 1.

Scene 6. (Hal 7)
Informasi tentang rencana persiapan Alif dan Nisa untuk merayakan kemenangan
Nisa dalam Olimpide Matematika. Kerinduan Alif dan Nisa akan suasana mereka
sekeluarga bisa berkumpul bersama meskipun sebentar. Scene ini memperkuat
informasi bahwa keluarga Alif bukan keluarga yang rukun. Ada masalah antara Ibu
dan Ayah Alif. Scene ini menimbulkan rasa ingin tahu, bagaimana hubungan Ibu
dengan Ayah Alif, dimana keberadaan ayah Alif. Scene ini berhubungan dengan
scene 1, 2 dan 3.

Scene  7. (Hal 8, 9, 10)
Informasi  tentang pekerjaan Ayah Alif sebagai montir di bengkel miliknya.
Keakraban antara Alif dan Ayahnya. Ayah Alif masih memenuhi kewajiban sebagai
ayah dan suami dengan selalu membayar biaya sewa rumah. Scene ini mulai
memperjelas tokoh Ayah Alif, setelah dipekenalkan secara tidak langsung pada
beberapa scene sebelumnya. Scene ini juga menambah informasi tentang bagaimana
hubungan antara Ayah dan Ibu Alif, suami istri yang sudah tinggal ditempat yang
berbeda. Scene ini juga menginformasikan bahwa Ayah Alif merupakan ayah yang
bertanggungjawab. Scene ini berhubungan dengan scene 1.

Scene 8. (Hal 10, 11 )
Informasi tentang pekerjaan Ibu Alif, persiapan Alif dan Nisa merayakan
kemenangan Nisa dan memanfaatkan pesta tersebut untuk menyatukan kembali ayah
dan ibu mereka. Scene ini mempertegas dan memperjelas bahwa Ayah dan Ibu Alif
sudah tidak akur, dan hidup berpisah sudah cukup lama. Alif dan Nisa sudah rindu
yang ingin ayah dan ibu mereka hidup akur. Scene ini berhubungan dengan scene
1,2,3 dan 6.

Scene  9. (Hal 11, 12, 13)
Informasi tentang Ayah Alif datang ke acara perayaan kemenangan Nisa, kesediaan
Ibu Alif untuk rukun sejenak, demi kebahagiaan Nisa dan Alif. Ayah Alif ditangkap
polisi karena sudah membeli barang yang ternyata hasil curian.
Scene ini berisi surprise. Kedatangan polisi pada saat keluarga Alif akan berfoto
bersama. Surprise karena yang ditangkap adalah Ayah Alif, bukan Alif yang
digambarkan sebagai pencuri pada scene sebelumnya. Informasi bahwa Ayah Alif
membeli barang dari maling tidak dilihatkan dalam scene sebelumnya (scene 7).
Scene ini berhubungan dengan scene 1,2,3,6 dan 7.

Scene 10. (Hal 14)
Informasi Ayah Alif ditahan polisi, sebagai penadah barang curian. Scene ini
menambah berat permasalahan Alif. Scene ini berhubungan dengan scene, 1,3 dan 7.
Scene 11. (Hal 14, 15)
Informasi tentang usaha laundry yang dijalankan oleh Ibu Alif mulai mengalami
masalah karena Ayah Alif ditangkap polisi dalam masalah yang terkait dengan
tindakan pencurian. Langganan Ibu Alif mulai tidak percaya terhadap ibu Alif.
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Scene 12. (Hal 15, 16,17)
Informasi ketidakharmonisan hubungan Ayah dengan Ibu Alif, dan niat Ibu Alif
untukk pindah ke tempat saudara di kota lain.
Scene 13  (Hal 17, 18, 19)
Informasi tentang Ayah Alif yang pasrah dan menyetujui rencana Ibu Alif untuk
pindah rumah. Alif tidak setuju dengan fikiran ayahnya. Alif ketahuan oleh ayahnya
bahwa Alif memang melakukan pencurian atas pesanan Aldo. Alif sangat berharap
keluarga mereka kembali hidup bersama. Tindakan Alif sebagai pencuri pesanan
bukan rahasia bagi beberapa orang, ayah Alif pernah mendengar bahwa Alif bekerja
mencuri dengan Aldo.

Scene 14.  (Hal 19, 20, 21)
Informasi tentang Ayah Alif yang penuh prestasi pada masa lalu. Alif dengan ibu dan
Adiknya tinggal dirumah kontrakan yang hamper habis masa kontraknya.
Belum dijelaskan prestasi Ayah Alif dalam bidang apa. Masa kontrakan yang hamper
habis ini akan mempergawat kondisi keluarga Alif, karena sumber dana sudah
tetutup, usaha laundry yang mulai sepi, ayah alif yang tidak punya penghasilan
karena dalam tahanan polisi.

Scene 14B. (Hal 21, 22)
Informasi tentang Aldo menagih janji kepada Alif untuk mencuri, untuk membayar
uang yang sudah dipakai oleh Alif untuk perayaan kemenangan Nisa. Masalah mulai
timbul bagi Alif.
Meskipun ini merupakan masalah bagi Alif, tapi juga terbuka peluang bagi Alif
untuk mendapatkan duit.

Scene 15. (Hal 22, 23)
Informasi tentang Alif yang bandel dan tidak patuh aturan. Kesal sama pak Darto dan
mencoret-coret tulisan aturan-aturan kedisplinan siswa yang tertempel di papan
pengumuman. Alif melihat pengumuman tentang lomba marathon yang berhadiah
uang. Alif mengambil poster.
Scene ini secara tidak langsung juga mempertegas kenakalan Alif, sekaligus
ketertarikan Alif untuk mengikuti lomba.

Scene 16 (Hal 23,24, 25)
Infromasi tentang niat dan tujuan Alif ikut lomba marathon, mendapat hadiah untuk
membayar sewa kontrakan rumah. Informasi bahwa lomba lari marathon bukan
lomba yang mudah, butuh persiapan yang panjang. Nisa meragukan kemampuan
Alif.

Scene 18 (Hal 25, 26)
Informasi tentang Alif mulai merealisasikan niatnya ikut lomba marathon, dengan
mengisi formulir pendaftaran. Nisa minta maaf karena sudah melemahkan semangat
Alif dengan meragugan kemampuan Alif.
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Scene 19 (Hal 26, 27)
Informasi tentang kondisi usaha laundry ibu alif yang mulai bermasalah. Penegasan
bahwa Ayah Alif seorang altit marathon pada masa mudanya.

Scene 20.
Scene ini merupakan pemantapan niat usaha Alif mengatasi masalahnya dengan cara
ikut lomba marathon, dengan meminta ayahnya menjadi pelatih. Peluang Alif
dibentuk/dibuka dengan pilihan pelatih yang merupakan pemegang mendali emas
olimpiade. Couriosity, apakah Ayah Alif mau melatih Alif dan bagaimana caranya,
karena Ayah ALif berada dalam rumah tahanan.

Scene 21.
Usaha Alif untuk memenangkan perlombaan marathon

Scene 22
Pak Darto, wali kelas Alif juga merupakan guru olah raga.
Scene ini memperkuat karakter ALif, serta kekurang senangannya  terhadap Pak
Daro yang ribet dengan aturan.
Couriosity, mengapa Pak Darto tersentak melihat ALif memakai jaket timnas.
Couriosty, apakah Alif berhasil mengalahkan Pak Darto dalam adu lari.

Scene 23
Informasi baru. Rara merupakan anak Pak Darto. Alif murid yang dibenci oleh
siswa-siswa yang lain. Scene ini memperlihatkan kemampuan berlari Pak Darto yang
sangat baik, mampu mengalahkan Alif yang  berlari dengan cepat ketika mencuri,
atau kabur dari sergapan Dudung. Scene membukan peluang baru dari Alif, yaitu
perhatian Rara. Perhatian Rara sekaligus juga bisa jadi ancaman bagi Alif.
Couriosity. Siapa sebenarnya Pak Darto.
Couriosity. Bagaimana perasaan/perhatian Rara terhadap Alif. Apakah ada makna
dari perhatian Rara terhadap Alif.

Scene 24
Scene ini memperlemah kondisi Alif, berjuang tanpa didampingi oleh orang-orang
yang selama ini member perhatian.
Couriosity. Jadikan Ibu Alif dan Nisa pindah
Dihubungkan scene 23, Rara dipersiapkan untuk menggantikan peran Nisa. Besar
kemungkinan Nisa dan Ibu jadi pindah

Scene 25
Hampir pastinya kepergian Nisa dan Ibu Alif, membuat Alif ngedrop. Tak ada orang
yang menyemangati.
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Surprise. Pak Darto ternyata teman Ayah Alif, sesame atlit marathon. Scene ini
menjawab couriosity mengapa Pak Darto Kaget melihat jaket Timnas yang
dikenakan Alif, (scene 22), mengapa Alif kalah pacu lari dengan Pak Darto (scene
23).  apakah ayah Alif akan melatih Alif dan bagaimana caranya (scene 20)
Couriosity. Apakah Alif mau berlatih sama Pak Darto
Maukah Pak Darto melatif Alif? Mengingat pandangan Pak Darto terhadap Alif.

Scene 26
Ibu Alif dan nisa pindah. Scene ini menjawab couriosity, jadikah Ibu dan Nisa
pindah, (scene 24). Dapat calon pelatih yang hebat titik terang bagi Alif untuk
memenangkan lomba Marathon mendapatkan uang kontrakan. Kepergian Ibu dan
Nisa titik gelap/nista bagi Alif menyatukan keluarganya untuk/meski sejenak.
Surprise. Ternyata Ibu Alif jadi pindah
Couriosity. Bagaimana alif hidup di rumah kosong, apakan ada peralatan yang
ditinggalkan oleh ibu alif.

Scene 27
Alif benar
Couriosity. Bagaimana Alif bisa menjalani hidup tanpa orang tua, dengan fasilitas
yang memadai, apakah alif mengalah dengan tekatnya (3)

Scene 28
Rara hadir sebagai pengganti Ibu dan  nisa
Couriosity. Apa yang ingin dikatakan Alif pada Pak Darto.
Couriosity. Akankah Rara dekat dengan Alif (C.4)

Scene 29
Alif menyampaikan pada pak Darto tentang niat Alif beratih sama  Pak Darto atas
pesan Ayah Alif. (scene25). Pak Darto sudah mengetahui bahwa Aliif anak temannya
sesame atlit nasional, ketika Alif memakai jaket timnas ke sekolah (scene 22).
Ternyata Ayah Alif kecewa sama pemerintah karena tidak memperhatikan mantan
atlit nasional yang tidak lagi mendapat prestasi, karena sudah  banyak atlit yang lebih
muda.
Scene ini menambah informasi tentang Pak Darto. (berkaitan dengan scene 25)  Serta
hubungannya dengan Ayah Alif. Alif akan mendapat pelatih hebat dan punya
kesempatan besar untuk menang dalam lomba marathon.
Scene kritikan terhadap pemerintah

Scene 30.
Pak Darto menguji tekat Alif untuk berlatih dan ikut lomba marathon.
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Surprise. Ternyata Pak Darto bukan menguji kecepatan lari Alif, akan tetapi menguji
tekat Alif serta merubah karakter Alif yang “bermasalah”. 3
Couriosity. Apakah Pak Darto mau menerima melatih Alif (1 + 1)
Rara perhatian sama Alif.

Scene 31 (motor rara rusak di jalan)
Alif jago membuka karburator dan hanya ngerti tentang kaburator, karena sering
mencuri karbuator.
Couriosity. Apa maksud, pesan scene ini apakah Alif masih suka mencuri karburator
untuk biaya hidup seteleh ibunya pergi.
Couriostiy. Atau setelah ini Alif akan bertemu dan bermasalah dengan Dudung.
Couriosity. Apakah pak Darto tidak jadi menerima Alif berlatih Marathon
Couriosity. Apakah pak Darto tahu kalau dan Rara tahu kalau Alif suka maling
karburator. (couriosity 5)

Scene 32 lapangan olah raga
Alif diterima sama Pak Darto
Alif belum tahu teknik lari marathon
Scene ini menjawab apakah Pak Darto mau melatih Alif, karena sikap Alif dan
perseteruan meraka. Scene menjawab mengapa dari awal Alif bermasalah dengan
Pak Darto, bukan guru-guru yang lain.
Couriosity. Apakah dengan kemampuan dasar seperti itu Alif bisa memenangkan
lomba marathon, padahal waktu lomba sudah dekat. (3)

Scene 33.
Jalanan. Alif naik motor sama Rara. Alif semakin dekat dengan Rara. Rara menyukai
Alif. Couriosity. Apakah Alif juga menyukai Rara. (3)

Scene 34.
Rara dan Alif di taman. (Alif semakin dekat dengan Rara)
Scene ini mempertegas karakter Alif sebagai siswa bermasalah.  Juga mempertegas
sikap dan perasaan Rara terhadap Alif.
Rara berhasil menyadarkan Alif tentang pandangannya tentang sekolah dan proses
sekolah.
Couiosity. Apakah kehadiran/kedekatan dengan Rara akan berpengaruh baik atau
buruk terhadap Alif untuk mencapai tujuan (2)

Scene 35 Montase
Couriosity. Mampukah Alif mempersiapkan diri  dalam waktu yang kasif untuk
lomba (2)
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Suspense. Waktu semakin dekat, untuk lomba dan bayar kontrak, persiapan tuk
menang lomba marathon belum cukup (3)
Scene ini berhubungan dengan scene motor Rara mogok.(scene 31)

Scene 35B
Dudung menagih janji pada Alif.
Suspense. Alif dikeroyok dan dipukulin oleh anak buah dudung(4)
Surprise. Rara datang menolong Alif (3)
Couriosity.  Apakah yang akan dilakukan Dudung selanjutnya kalau Alif tidak
membayar uang Dudung. Apakah Alif akan kembali mencuri, Apakah  kondisi
kesehatan Alif terganggu karena dikeroyok oleh anak buah dudung (4)

Scene 35c
Rara mengobati Alif dirumah alif.  Rara dan Alif semakin dekat.
Scene ini berhubungan langsung dengan scene sebelumnya (35B)

Couriosity. Berhasilkan Alif membayar kontrak rumah dengan cara memenangkan
lomba (2)
Dari mana Alif dapat duit untuk membiayai hidupnya(2)

Scene 36
Rumah tahanan
Suspense. Sebulan lagi masa   kontrakan akan habis. Perselisihan paham antara Alif
dan Ayahnya. (2)
Couriosity. Sejauh mana kesiapan Alif untuk ikut lomba (3)

Scene 37. Lapangan
Alif belum siap untuk mengikuti lomba ini menjawab couriosity pada scene 36
Scene ini mengembalikan ingatan (penonton) tentang tujuan utama Alif, untuk
merukunkan orang tuanya. (scene 1, 2, 6, 7 8, 9) Tujuan tersebut, seolah teralihkan
karena menjadi mencari uang untuk membayar sewa rumah yang mau habis. Alif
harus berusaha mencari uang karena ayahnya masuk penjara (scene 9,) usaha laundry
ibunya bermasalah (scene1E/11)
Surprise. Pak Darto bersedia membantu Alif membayar sewa rumah.
Surprise. Alif tidak mau menerima bantuan pak darto, karena tujuan utama Alif
bukan rumah, tapi kerukunan orang tuanya. (3)
Suspen. Alif mengejek Pak Darto, selalu nomor 2, di belakang Ayah Alif (2)

Scene 38
Surprise. Ternyata atilif marathon calon saingan Alif  jauh lebih baik. (2)
Couriosity, Apakah Bisa melewati babak kawalifikasi (3)
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Scene 39
Suspen.alif mencoba dengan  kuat untuk memperbaiki kemampuan berlari, hingga
tak kuat lagi untuk berdiri. Alif masih mempertahankan pola lari cepat  (2)
Couriosity. Mampukah Alif melewati babak kwalifikasi (4)
Scene 40.
Surprise. Alif merubah pola marathon, sesuai dengan saran Pak Darto.
Suspense. Kemampuan Alif masih di bawah rata-rata.  Ada resiko Alif tidak lolos
kwalifikasi.
Couriosity. Mampukan Alif lolos babak kwalifikasi.

Scene. 41 Di rumah Alif
Suspen. Pertengkaran Alif dengan Nisa
Couriosity. Apakah Alif masih punya semangat untuk melanjutkan misinya, dengan
kondisi persiapan yang masih kurang,  serta dukungan yang berkurang dari orang-
orang dekatnya.

Scene 42. disekolah
(kondisi Alif Makin terpuruk)
Harapan Alif jadi menjuarai lomba untuk mendapatkan uang menjadi kecil, pak
Darto tidak akan melatih Alif kalau Alif tidak lulus kwalifikasi
Couriosity. Dapatkan Alif lolos babak kwalifikasi.
Akankah Pak Darto tega untuk tidak melatih Alif yang merupakan anak temannya

Scene 42B. Di Kamar di Rumah Susun
Kondisi Alif makin terpuruh
Aldo menagih utang pada Alif.
Couriosity. Bagaimana cara Alif melunasi utangnya kepada Aldo.
Couriosity. Apakah Alif akan bergabung dengan Aldo atau bekerja dengan Aldo
sebagai pencuri untuk mendapatkan uang.
Couriosty. Apa yang akan terjadi pada Alif ketika tidak melunasi utang atau tidak
menepati janji bertemu dengan Aldo.
Scene ini berhubungan dengan scene 3.

Scene 42C. Dikomplek Rusun ALif
Alif menjual Laptop.
Couriostity.  Untuk apa Aif menjual Laptop
Couriosity. Apakah untuk membayar utang pada Aldo/Dudung.

Scene 43. Bengkel Dudung
Alif membayar hutang pada Dudung (tokoh mengurai memecahkan masalahnya)
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Surprise. Alif tidak bergabung dengan Aldo untuk mencuri dan mendapatkan uang.
Surprise. Alif membayar utangnya terhadap Dudung untuk menyelesaikan masalah
dengan Dudung dan Aldo.
Couriosity. Apakah Alif akan mengikuti sarang Dudung untuk memakai doping guna
lolos dalam babak kwalifikasi lomba marathon.
Couriosity. Apakah Alif benar-benar bisa terlepas dari bisnis dengan Aldo dan
Dudung.
Scene ini berhubungan dengan scene 3, 42B, juga memperjelas dan mempertegas
karakter dan sifat Aldo, bukan maling beneran. Hanya ketika kepepet.

Scene 44. Kamar Alif. Rusun
Alif mencari tahu tentang doping.
Surprise. Alif tergoda untuk memakai doping guna lolos babak kwalifikasi lomba
marathon.
Couriosity. Apakah Alif akan membeli Doping.
Scene ini berhubungan dengan scene 43 (Dudung menyarankan pakai doping)
Scene ini juga berhubungan dengan scene 42C (Alif menjual laptop). Secara logika,
kegiatan browsing internet oleh Alif dilakukan dengan laptop, tapi laptop Alif sudah
terjual pada scene sebelum. Pada scene-scene sebelum 42C, tidak ada informasi Alif
punya komputer (PC), atau tidak indentifikasi bahwa salah satu barang yang tinggal
di rumah seteleha Ibu dan Anisa pindah rumah. Scene ini kurang logis, kecuali
dilakukan di setting lain, warnet misalnya.  Akan tetapi dilakukan pada lokasi yang
diidentifikasi pada scene heading sebagai INT. KAMAR ALIF.
Scene ini merupakan langkah Alif untuk menyelesaikan masalah utamanya.

Scene 45. RUSUN ALIF.
Hari simulasi lomba marathon.
Surprise. Alif menerima sarang dudung dan menyampaikan niatnya memakai doping
guna lolos babak kwalifikasi.
Couriosity. Bisakah Alif lolos kwlifikasi dengan pakai doping
Couriosity. Apa resiko yang dapat diterima Alif kalau ketahuan pakai doping
Suspense. Kalau Alif ketahuan pakai doping, Alif bisa didiskwalifikasi, tidak bisa
ikut lomba, tidak bisa dapat uang untuk membayar sewa kontrakan.
Scene ini berhubungan dengan scene 43  (Dudung menyarankan Alif pakai doping
untuk simulasi lomba marathon) dan scene 44 (Alif browsing informasi tentang
penjual doping)

Scene 46
Acara kwalifikasi lomba marathon.
Surprise. Alif berhasil lolos babak kwalifikasi.
Couriosity. Apakah Alif akan ketahuan Pak Darto bahwa Alif memakai doping
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Couriosity. Apa sanksi yang akan diterima Alif kalau Pak Darto mengetahui bahwa
Alif memakai doping.
Suspen. Alif akan gagal mencapai tujuannya kalau Pak Darto mengetahui tindakan
Alif memakai doping, dan mendiskwalifikasi Alif untuk ikut lomba.
Scene ini berhubungan dengan scene 43  (Dudung menyarankan Alif pakai doping
untuk simulasi lomba marathon) dan scene  44 (Alif browsing informasi tentang
penjual doping), dan scene 45 (Alif meminum pil doping sebelum ikut kwalifikasi)

Scene 47. Sekolah Alif.
Alif merayakan keberhasilannya, bersama Rara. Pak Darto membuktikan ketidak
percayaannya terhadap hasil kwalifikasi Alif.
Surprise. Pak Darto Datang saat Alif merayakan kemenangan dengan nuansa
romantic bersama Rara.
Couriosity. Apa yang ingin dibicarakan Pak Darto dengan Alif.
Scene ini berhubungan secara langsung dengan scene 46 (Alif berhasil lolos
kwalifikasi). Juga berhubungan secara tidak langsung dengan scene 43  (Dudung
menyarankan Alif pakai doping untuk simulasi lomba marathon) dan scene  44 (Alif
browsing informasi tentang penjual doping), dan scene 45 (Alif meminum pil doping
sebelum ikut kwalifikasi).

Scene 48 Sekolah Alif
Alif ketahuan pakai doping
Scene ini merupakan penggawatan, tokoh menemui masalah baru, masalah yang
timbul dari solusi (solusi salah) yang diambil untuk mencapai tujuan.
Surprise. Pak Darto mengetahui bahwa Alif memakai doping. Surprise cukup besar
karena itu terjadi saat Alif merayakan kesuksesannya bersama Rara, tapi tidak
menjadi besar atau menjadi lebih kecil nilainya, karena sudah ada clue pada akhir
scene 46. (Pak Darto berekspresi tidak percaya ketika Alif berhasil sampai final
dalam babak kwalifikasi).
Surprise. Rara langsung berpaling dari Alif
Couriosity. Apakah sangsi yang akan diterima Alif dari Pak Darto
Couriosity. Apakah Alif masih ingin mewujudkan niatnya untuk ikut lomba
marathon
Suspence. Peluang Alif semakin kecil untuk mencapai tujuan. Mendapatkan uang
untuk bayar sewa rumah.
Scene ini berhubungan secara tidak langsung dengan scene 43  (Dudung
menyarankan Alif pakai doping untuk simulasi lomba marathon) dan scene 44 (Alif
browsing informasi tentang penjual doping), dan scene 45 (Alif meminum pil doping
sebelum ikut kwalifikasi)  dan scene 46 (Alif berhasil lolos kwalifikasi).
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Scene 49. Jalanan Pulang sekolah
Pak Darto tidak mempedulikan Alif

Scene 50. Jalanan Pulang sekolah
Rara tidak mempedulikan Alif.
Alif (tokoh utama) berada dalam titik lemah, nol. Salah mengambil keputusan, yang
berakibat ditinggalkan orang-orang yang dipercaya atau yang akan membantu
mencapai tujuan.

Scene 50C (Rumah tahanan.)
Pak Darto menjenguk Ayah Alif.
Pak Darto mengungkap, mengenang kembali masa indah awal pernikahan Ayah
dengan Ibu Alif.

Surprise. Pernikahan Ayah dan Ibu Alif ternyata sangan unik dan romantic pada
awalnya.
Couriosity. Apa sebenarnya yang membuat perkawanin Ayah dan Ibu Alif menjadi
sangat rengang dan hampir bubar.
Couriosity. Apakah Alif akan meneruskan niatnya untuk ikut lomba.
Suspense. Peluang Alif untuk ikut lomba atau memenangkan lomba jadi semakin
kecil. Kedatangan Pak Darto ke Rumah Tahanan menjenguk Ayah Alif dapat
bermakna bahwa Pak Darto menyerahkan kembali Alif kepada Ayah Alif.
Couriosity. Apakah romantisme dari Pak Darto tentang perkawinan orang tua Alif
menjadikan Alif punya semangat yang lebih tinggi.
Scene ini berhubungan dengan scene 48. (Alif ketahuan pak Darto memakai doping).
Apabila scene ini dihubungkan dengan scene 5 (Ibu Alif dipanggil ke sekolah oleh
Pak Darto sebagai guru konseling). Dalam scene tersebut sama sekali tidak ada
tanda-tanda bahwa Pak Darto mengenal keluarga Alif, dalam hal ini ibu Alif. Tapi
berdasarkan fakta scene ini, kecil kemungkinan Pak Darto lupa sama Ibu Alif. Selain
menjadi saksi pernikahan Ayah dan Ibu Alif yang unik, Pak Darto juga menyimpan
foto dokumentasi pernikahan tersebut. Di samping itu  ada kemungkinan mereka
tidak tinggal dalam kota yang belainan, karena Rara pergi sekolah memakai motor
tua, Ayah Alif juga mengetahui bahwa Pak Darto adalah guru Alif.

Scene 51. Rusun Alif.
Ibu menelepon.. menanyakan kapan pulang
Couriosity. Apakah Alif menyerah dan akan menyusul ibunya

Scene. 53. Rumah tahanan
Ayah Alif akan jadi tahanan resmi, penjara. Alif menyerah dan pasrah didepan
ayahnya.
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Kata-kata Ayah Alif yang berbunyi “Sampaikan maaf ayah ke ibumu”.
Mengingatkan Alif bahwa peluang untuk menyatukan orang tuanya masih terbuka,
karena Ayah Alif masih respect terhadap ibu alif. Tapi penyatuan mereka makin
tambah sulit, karena Ayahnya sudah akan menghuni penjara selama berapa tahun.
Tidak punya tempat pulang ketika keluar penjara kalau Alif gagal mendapatkan uang
sewa rumah. Sementara itu, Ibu Alif sudah pindah ke kampung, scene 27 (Ibu Alif
pindah). Situasi dan jarak semakin memperkecil kemungkina mereka untuk bersatu.
Alif mendapat semangat dari ayahnya. Berjuang selagi bisa. Dari dialog “Garis
Finishmu kelihatan aja belum. Lombanya masih jalan kok. Sekarang”.
Suspen. Ketika Alif gagal memenangkan lomba marathon untuk membayar sewa
rumah, kesempatan Alif untuk mencapai tujuannya, mengakurkan ayah dan ibunya
semakin kecil.
Couriosity. Apakah motivasi yang diberikan oleh ayahnya berpengaruh terhadap alif.
(motivasi yang diberikan bisa saja ditangkap Alif agar tetap berlatih dan mengikuti
lomba dengan “bersih”.
Couriosity. Apakah Alif akan meneruskan niatnya untuk mengikuti lomba marathon.

Scene 53. Kamar Alif
Alif menelepon ibunya. Ibu menangis.
Scene ini kemungkinan ada hubungannya dengan Ayah Alif menyampaikan
permintaan maaf kepada Ibu Alif melalui Alif (scene 52). Permintaan maaf tersebut
yang menyentuh hari Ibu Alif dan menyebabkan ibu Alif. Hal ini juga dapat dilihat
dari dialog Ibu Alif  “Salam Buat Ayahmu”.
Dialog ibu Alif tersebut tidak hanya bisa punya kaitan dengan scene 52, akan tetapi
juga menyebabkan tekanan bagi Alif, ketika ada peluang untuk menyatukan orang
tuanya, (Ibu Alif menitip salam), Alif berada dalam kondisi tidak siap untuk
memenangkan lomba marathon untuk mendapatkan uang kontrakan. Ketika ibunya
mulai terbuka, justru ayahnya harus mendekam dalam penjara.
Surprise. Alif berniat terus mengikuti lomba.
Couriosity. Apa percakapan Alif dan Ibunya, sehingga ibu menangis.
Suspen. Alif harus menang lomba marathon, agar ibunya yang mulai luluh bisa
kembali dari kampung, dan berada dekat dengan ayah Alif, meskipun Ayah alif ada
dalam penjara.
Couriosity. Apakah Alif bisa memenangkan lomba marathon

Berdadasarkan III Act structure, Act I skenario Garis Finish dipaparkan

sepanjang 15 halaman, dengan 11 scene. Halaman 1 sampai 15, scene 1 sampai

scene 11. Act II dipaparkan sepanjang 61 halaman dengan 62 scene. Halaman 15
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sampai dengan halaman 76, scene 12 sampai scene 74. Act  II dipaparkan sepanjang

dua halaman dan satu scene. Halaman 76 sampai 77. Apabila dikonversikan dengan

durasi, berdasarkan estimasi bahwa satu halaman skenario mensuplay cerita film

selama sati menit, Act I berdurasi lima belas menit, Act II berdurasi lima puluh enam

(56) menit, dan Act III berdurasi dua (2) menit.  Analisa halaman, scene dan durasi

ini akan dipolakan dalam pola konstruksi dramatik dan pola waktu III Act Structure.

B. PEMBAHASAN

Hasil pembacaan terhadap skenario, analisa informasi skenario FTV Garis

Finish dibahas untuk memahami struktur dramatik dan perkembangannya.

1. Act I

Scene 1. (Hal 1,2,3) memperkenalkan tokoh Alif, Nisa, Ayah dan Ibu Alif, serta

kondisi hubungan antara Ayah dan Ibu Alif yang kurang harmonis. Ibu Alif yang

keras untuk tidak mau akur dengan Ayah Alif. Infomasi yang sama dipertegas

dengan scene 2 pada halaman 4.

Pada Scene 3. (Hal 4, 5) dipaparkan informasi  baru tentang Alif, Alif yang

berprofesi sebagai maling atau pencuri. Alif mempunyai kemampuan berlari cepat.

Informasi diperjelas dan dipertegas dengan scene 4 halaman 5 dan 6.

Scene 5. (Hal 6, 7) Informasi kondisi tentang Alif merupakan seorang murid  kelas 3

SLTA yang bermasalah. Scene ini menambah dan memperjelas informasi tentang

Alif, serta memperkenalkan Pak Darto yang merupakan guru Wali Kelas Alif di

sekolah, dan memperkenalkan tokoh Rara.

Scene 6. (Hal 7) Informasi tentang rencana persiapan Alif dan Nisa untuk merayakan

kemenangan Nisa dalam Olimpide Matematika. Kerinduan Alif dan Nisa akan

suasana mereka sekeluarga bisa berkumpul bersama meskipun sebentar. Scene ini

memperkuat informasi bahwa keluarga Alif bukan keluarga yang harmonis. Ada

masalah antara Ibu dan Ayah Alif.

Scene 7. (Hal 8, 9, 10) Informasi  tentang pekerjaan Ayah Alif sebagai montir di

bengkel miliknya. Keakraban antara Alif dan Ayahnya. Ayah Alif masih memenuhi

kewajiban sebagai ayah dan suami dengan selalu membayar biaya sewa rumah.
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Scene ini juga menambah informasi tentang bagaimana hubungan antara Ayah dan

Ibu Alif, suami istri yang sudah tinggal ditempat yang berbeda.

Scene 8. (Hal 10, 11)Informasi tentang pekerjaan Ibu Alif, persiapan Alif dan Nisa

merayakan kemenangan Nisa dan memanfaatkan pesta tersebut untuk menyatukan

kembali ayah dan ibu mereka. Scene ini mempertegas dan memperjelas bahwa Ayah

dan Ibu Alif sudah tidak akur, dan hidup berpisah sudah cukup lama. Alif dan Nisa

sudah rindu yang ingin ayah dan ibu mereka hidup akur.

Scene 9. (Hal 11, 12, 13) Informasi tentang Ayah Alif datang ke acara perayaan

kemenangan Nisa, kesediaan Ibu Alif untuk rukun sejenak, demi kebahagiaan Nisa

dan Alif. Ayah Alif ditangkap polisi karena sudah membeli barang yang ternyata

hasil curian.

Bila diamati beberapa scene selanjutnya, terutama scene 10 sampai scene 15. Dapat

dikatakan bahwa point of attack atau exiting accident terdapat pada scene 9. Point of

attack dalam skenario  FTV Garis Finish adalah tertangkapnya ayah Alif oleh polisi

dengan tuduhan panadah barang curian. Kejadian ini yang memotivasi Alif

melakukan aksi.

Act I bisa berakhir pada scene 14b, hal ini sangat memungkinkan karena pada scene

14 dan 14b terpapar goals yang jelas. Sampai dengan scene 13, goals Alif

(protagonist) adalah mengharmoniskan hubungan ayah dan ibunya, hidup bersama

dalam satu rumah. Goals itu semakin sulit tercapai karena ayah ditangkap polisi.

Lalu apa korelasi goals tersebut dengan point of attack? Point of attack berdampak

pada bisnis laundry yang dijalankan ibu Alif yang mulai sepi karena kejadian

penangkapan ayah Alif di rumah tempat bisnis laundry. Bermasalahnya bisnis ibu

Alif, dan tertangkapnya ayah Alif menimbulkan masalah baru, yaitu tertutupnya

sumber keuangan keluarga. Dalam scene 14 dan 14B, sumber keuangan tersebut jadi

penting ketika dipaparkan bahwa masa huni rumah kontrakan akan segera berakhir

dan harus diperpanjang, serta Alif harus membayar hutangnya. Scene 14B

memperkuat motivasi Alif untuk beraksi, mendapatkan uang.

Dengan teridentifikasinya goals protagonist, dapat ditarik kesimpulan bahwa Act I

skenario FTV Garis Finish berakhir pada scene 14B halaman 22.



43

Dalam hal ini, kondisi normal kehidupan Alif (protagonist) adalah hidup

bersama ibu dan adik dalam satu rumah, ayah hidup di tempat yang lain. Rumah

tempat tinggal Alif sewanya ditanggung oleh Ayah. Alif masih bisa bertemu ayahnya

dengan bebas.  Dalam kondisi normal ini Alif (protagonist) sudah mempunyai goals

yaitu mengharmoniskan hubungan ayah dan ibunya. Ini merupakan external goals.

Protagonist dalam skenario FTV Garis Finish sudah memiliki sebuah permasalahan

sebelum cerita dimulai. Agak berbeda dengan banyak cerita lazimnya, yang mana

protagonist dieksposisi dalam kehidupan “normal” yang normal. Kehidupan yang

berjalan sebagaimana mestinya.  Bila dihubungkan dengan jumlah halaman skenario

secara keseluruhan, sebanyak 77 halaman. Maka 21 halaman sudah berjumlah lebih

kurang 27%.

Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa hal penting, bahwa : 1)

Protagonist/ main character adalah Alif, tujuan (goals) Alif adalah mengharmoiskan

hubungan orangtuanya (external), dan mendapatkan uang untuk membayar sewa

rumah (internal). 2) Konflik dalam cerita adalah konflik internal. Pertentangan yang

terjadi adalah antara Alif dengan dirinya sendiri. Tidak terdapat eksposisi tentang

antagonist sampai dengan scene 14B, halaman 22. Scene 22 merupakan ending dari

Act I sekaligus memantapkan persoalan yang harus diselesaikan oleh Alif. Komposisi

jumlah halaman Act I terhadap skenario adalah sebesar 27%.

Tabel 1
Tabel generalisasi Informasi Act I Skenario FTV Garis Finish

Act I berhasil mengeksposisi Alif sebagai protagonist yang harus dapat simpati

penonton. Seorang anak nakal yang merindukan dan berusaha untuk menciptakan

keharmonisan keluarganya.  Ada nilai serta pesan yang dalam yang disampaikan,

nilai atau arti tentang sebuah keluarga.  Sebuah kenakalan, kenakalan remaja, dapat

ditolerir ketika proporsional.

ACT I (EKSPOSISI)
Character Setting Exiting Accident Goals Scene/Hal

Alif, Anisa, Ibu,
Ayah, Dudung,
Pak Darto, Dara

Jakarta
Era
2000an

Ayah Alif
ditangkap polisi

Internal Eksternal 15 scene
22 halamanHarmonisasi

keluarga
Mendapatkan uang
untuk sewa rumah
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2. Act II

Act II dalam III Act Structure screenplay paradigm berisi cerita lika-liku

protagonist memperjuangkan tujuannya (goals). Pada skenario FTV Garis Finish,

cerita akan berisi perjuangan Alif mendapatkan uang (internal goals) untuk

membayar sewa rumah, dan mengharmoniskan hubungan ayah dan ibunya (eksternal

goals).

Act II dimulai pada scene 15 halaman 22 dan 23. Dalam scene 15 sampai 23

terpapar solusi bagi pemecahan masalah Alif, masalah uang kontrakan. Ada lomba

marathon dengan hadiah yang memadai. Scene 15 mempertegas peranan character

Pak Darto dan Dara. Meskipun sudah dikenalkan pada Act I, tidak ada clue bahwa

Pak Darto dan Dara akan muncul dalam perjalanan cerita selanjutnya.

Pada scene 24 Ibu dan Nisa pindah ke tempat saudara di kota lain. Alif tinggal

sendirian di rumah yang hampir masa kontraknya. Scene 25 mempertegas

keberadaan Pak Darto. Lemahnya kondisi Alif karena ditinggal Ibu dan adiknya,

tergantikan dengan kehadiran Pak Darto. Scene ini juga mengekposisi siapa Ayah

Alif. Selain itu kepergian Nisa digantikan oleh kehadiran Dara. Sesuatu dipersiapkan

dengan kepergian Nisa dan kehadiran Dara. Cerita akan diberi bumbu dengan kisah

kasih sayang. Bumbu yang hampir selalu ada dalam semua film, yang selalu disukai

manusia. Kehadiran Dara sebagai  peran pembantu akan membawa pada situasi yang

menguntungkan buat Alif, sekaligus juga merugikan. Memperkuat atau juga bisa

memperlemah protagonist. Usaha Alif terus dipaparkan sampai scene 35. Setelah

diberi ganguan dengan permasalahan hutang lama dalam scene 35B dan 35 C, usaha

Alif untuk mengikuti lomba marathon dipertegas kembali dalam scene 36 sampai

scene 42.

Scene 42B sampai 43. Alif menyelesaikan masalah hutang dengan temannya.

Dalam scene tersebut Alif, protagonist, menyelesaikan masalah “kecil” yang

mengganggunya dalam menyelesaikan masalah utama. Dengan menyelesaikan

masalah “kecil” tersebut akan membuat protagonist fokus dalam menyelesaikan

masalah utama. Proses penyelesaian masalah “kecil” tersebut justru memicu atau

melahirkan konflik baru. Masalah lama selesai, masalah baru muncul, masalah yang

lebih besar. Pertemuan dengan temannya telah membuat Alif mengambil langkah

yang salah.
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Pada scene 44 Alif memutuskan memakai doping untuk lolos tahap kwalifikasi

lomba marathon. Alif masuk ke dalam masalah baru yang lebih besar. Langkah yang

ditempuh Alif justru menjauhkannya dari tujuan. Hubungan dengan Pak Darto dan

Rara menjadi berantakan. Hal tersebut dipaparkan dalam scene 46 sampai 52,

halaman 58 sampai 68. Bagian ini memiliki nilai dramatik tinggi, tokoh utama kalah

dan sekarat. Alif kalah melawan dirinya sendiri. Kekalahan yang tidak menyebabkan

luka, akan tetapi kehancuran perasaan dan harapan, tidak hanya bagi diri Alif sendiri,

akan tetapi juga bagi orang-orang dekat Alif, Rara, Pak Darto dan Rara.

Saat Alif berada dalam titik lemah, muncul sebuah pencerah. Kondisi Alif yang

“payah” membuka kesadaran Ibu, yaitu pada scene 53, halaman 68 dan 69.  Ibu

mulai peduli sama Ayah. Pencerah dalam hal ini adalah bahwa tujuan utama Alif

adalah mengharmoniskan hubungan orang tuanya. Ibu yang selama ini kukuh untuk

tidak “baik” dengan Ayah, mulai peduli sama ayah.

Scene 56 dan 57 merupakan scene coolingdown. Scene tersebut dipersiapkan

untuk menuju tahap selanjutnya. Scene 57 memberikan sebuah clue, kalau Alif tidak

akan menjadi juara dalam lomba, Alif sudah keluar dari rumah kontrakan,

memberikan kunci pada yang punya  rumah kontrakan.

Scene 58 sampai  64 halaman 71 sampai 73 merupakan rising, perjalanan cerita

menuju titik klimaks. Dalam scene-scene tersebut dipaparkan bagaimana aksi

terbesar Alif dalam mencapai tujuannya, dalam hal ini tujuannya adalah

memenangkan lomba marathon.

Klimaks terdapat pada scene 65 halaman 73. Alif gagal mencapai internal

goal, Alif tidak berhasil jadi juara lomba marathon, tidak dapat uang untuk

membayar sewa rumah.

Namun apa bila dihubungkan dengan external goals, mengharmoniskan

hubungan ayah dengan ibu, rising terdapat dalam scene 58 sampai 67, halaman 71

sampai 74. Klimaks terdapat pada scene 68 halaman 74. Alif berusaha

mengharmoniskan hubungan ayah dengan ibunya dengan cara manyampaikan pesan

kepada ayah dan ibunya pada poster melalui media televisi pada saat dia sudah tidak

mungkin lagi memenangkan lomba marathon.

Artinya dalam skenario FTV Garis Finish terbuka dua kemungkinan untuk

rising dan juga dua kemungkinan untuk klimaks. Karena ada dua goals yang harus
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dicapai Alif (protagonist). Penentuan klimaks dilakukan dengan cara menilai scene

68 dan seterusnya. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengajukan pertanyaan,

masih adakah kemungkinan usaha yang lebih besar yang dapat dilakukan protagonist

untuk mencapai goals. Usaha tersebut merupakan usaha yang logis dan yang sudah

dipaparkan dalam alur cerita sampai titik tertentu. Logis dan terpaparkan disini

mengingat bahwa cerita dalam skenario FTV Garis Finish bukan cerita teka-teki

yang penuh dengan kejutan tanpa clue atau tanpa terduga. Selain itu juga menimbang

durasi cerita, jumlah halaman yang tersisa dari keseluruhan halaman skenario, sudah

tertutup kemungkin tidak ada lagi rising dan klimaks.

Seluruh aksi protagonist untuk mencapai goals sudah final. Seluruh usaha dan

aksi Alif untuk mendapatkan uang sewa rumah sudah selesai, seluruh usaha Alif

untuk mengharmoniskan hubungan ibu dan ayahnya sudah selesai. Klimaks terdapat

pada scene 68 halaman 76. Klimaks dipahami sebagai titik perjuangan tertinggi

dengan hambatan tertinggi, klimaks bukan berarti tercapainya goals. Terjadinya

klimaks pada scene 68 halaman 76, berarti berakhir pula Act II skenario FTV Garis

Finish.

Rangkaian informasi yang ada dan terbaca dalam skenario FTV Garis Finish

diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian berdasarkan isi general informasi-

informasi tersebut. Adapun klasifikasi tersebut meliputi : Masalah, Solusi, Solusi

Salah, Pemulihan, Rising dan Klimaks.

a. Masalah

Untuk melihat konstruksi struktur dramatik skenario dalam Act II harus

diterima fakta bahwa ada perubahan premis dalam perjalanan cerita. Perjuangan Alif

adalah bagaimana memenangkan lomba marathon untuk mendapatkan uang untuk

membayar sewa rumah kontrakan yang segera berakhir. Artinya, masalah mulai

muncul pada saat Ayah ditangkap polisi. Tuduhan penadah barang curian yang

dikenakan kepada Ayah, menutup kemungkinan ayah bisa segera bebas dan kembali

bekerja dan punya uang. Salah satu fungsi uang Ayah adalah untuk membayar sewa

rumah kontrakan.  Masalah semakin besar ketika jasa  laundry yang dijalankan oleh

Ibu juga mulai sepi karena imbas dari penangkapan ayah. Masalah semakin lengkap

ketika Ibu memutuskan untuk pindah, dan masalah menjadi lengkap bahwa masa

kontrakan hampir segera habis, uang kontrakan harus segera tersedia. Masalah Alif
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semakin sempurna ketika rekan kerja Alif menagih uang yang dipinjam Alif.  Semua

masalah tersebut dipaparkan dari scene 9 sampai 14B, dari halaman 13 sampai 22.

Artinya, skenario ini mempunyai masalah yang jelas.

b. Solusi

Solusi yang ditemukan oleh Alif untuk memecahkan masalahnya adalah dengan

mengikuti lomba marathon yang berhadiah uang yang dieksposisi dalam scene 15

halaman 22 sampai 23. Solusi dan pilihan solusi ini dimantapkan sampai scene 23

halaman 32. Kebulatan tekad untuk menempuh solusi ini ditekan dengan realisasi

niat Ibu dan Nisa untuk pindah ke kota lain.

Protagonist harus punya kondisi atau modal untuk menyelesaikan masalah atau

berkaitan dengan solusi yang diambilnya. Modal ini sudah diperkenalkan dari awal,

Alif mampu berlari cepat. Modal ini kemudian yang diperkuat untuk menyelesaikan

masalah. Modal atau potensi tersebut juga didukung oleh dua hal lain, Ayah

merupakan mantan Atlit marathon pemegang mendali emas. Pak Darto adalah teman

Ayah yang juga Altit marathon yang hebat. Artinya pilihan Solusi ini adalah solusi

yang tepat, solusi yang logis, informasinya untuk solusi yang seperti ini sudah

dieksposisi dari awal meskipun samar.

Scene 24 halaman 32 sampai scene 35 halaman 44. Merupakan pemaparan usaha Alif

untuk memperkuat dirinya, menyiapkan diri untuk lomba marathon. Infomasi

tersebut dipaparkan dalam 12 halaman (12 menit)

Gangguan terhadap usaha Alif muncul ketika Dudung rekan kerja Alif kembali

datang menagih utang. Gangguan ini dalam scene 35B dan 35C, halaman 44-46)

Scene 37 halaman 45. Sampai scene 44 halaman 58. Memantapkan kesiapan Alif

untuk lomba marathon. Agak berbeda dengan usaha Alif untuk memperkuat diri

dengan keputusan, usaha memantapkan diri tersebut dilewati dengan lebih banyak

rintangan. Usaha memantapkan diri tersebut, juga dilakukan dengan cara

menyelesaikan masalahnya dengan dudung. Membayar uang dudung dengan cara

menjual laptop. Dengan hal ini Alif bisa semakin fokus dan kuat. Semua dipaparkan

dalam 13 halaman (13 menit).
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c. Solusi Salah

Kondisi Alif terpuruk ketika Alif tergoda dan metuskan untuk memakai doping

guna lolos kwalifikasi lomba marathon. Solusi salah ini membuat Alif bermasalah

dengan Pak Darto dan Dara yang selama ini mendukung usaha perjuangan Alif.

Lolos kwalifikasi dengan memakai doping, ternyata tidak memuluskan jalan Alif

untuk memenangkan lomba marathon. Pak Darto tidak mau lagi melatih Alif,

sementari latihan untuk lomba sangat penting dan harus lebih intens karena persiapan

Alif belum memadai. Solusi salah dan akibatnya disampaikan dalam scene 44

halaman 58 sampai scene 52  halaman 68. Dalam 10 halaman (10 menit).

Artinya. Solusi salah ini menunjukan Alif sebagai manusia, punya sisi lemah yang

terbentuk dari dalam diri atau lingkungan. Sebagai remaja yang bergaul yang hidup

dalam keluarga kurang harmonis, punya teman yang tidak semuanya orang baik-

baik.

d. Pemulihan

Kondisi keterpurukan Alif dipulihkan dengan muncul kepedulian Ibu terhadap

Ayah, serta kepedulian Dara terhadap Alif. Pemulihan seperti ini pada prinsipnya

pemulihan yang tepat. Keterpurukan yang dialami oleh Alif mengenai dimensi

psikologis Alif, konflik yang dialami Alif merupakan konflik internal. Beban

psikologis terberat bagi Alif sebelum keterpurukan adalah persoalan Ibu yang tidak

mau akur dengan Ayah. Adanya muncul kepedulian Ibu terhadap Ayah mengurangi

beban Alif. Begitu juga dengan kepedulian Dara. Satu beban psikologis karena

Solusi Salah adalah rasa bersalah terhadap Pak Darto. Namun adanya kepedulian Ibu

dan Dara cukup membuat Alif kuat untuk bangkit. Namun pemulihan tidak

menyentuh hal yang berkaitan secara fisik untuk mengikuti lomba marathon.  Hal ini

dipaparkan dari scene 52 halaman 68 sampai scene 56 halaman 70. Dalam 3 halaman

(3 menit). Dalam hal ini tidak begitu jelas atau kurang kuat informasi mengapa

muncul kepedulian Ibu terhadap Ayah.

e. Rising

Usaha Alif untuk mencapai tujuan utama dengan cara mengikuti lomba

maraton dipaparkan dari scene 57 halaman  70 sampai scene 68 halaman 74.  Alif

berusaha dengan segala upayanya untuk bisa mencapai garis finish, berusaha dengan

bekal yang belum memadai. menaklukan kelemahannya. Pola Alif mengikuti lomba
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tidak berbeda dengan apa yang sudah dimilikinya selama masa latihan. Rising

dipaparkan dalam 4 halaman (4 menit). Dalam hal ini terdapat 11 scene dalam 4

halaman tersebut, terdapat perjalanan waktu yang cepat. Adegan aksi utama

protagonist mencapai tujuan dikombinasikan dengan permainan pola waktu dan

tempat, mempertinggi tensi cerita atau dramatik.

f. Klimaks

Klimak terdapat dalam scene 68 halaman 74. Alif kalah lomba marathon.

Lomba sudah selesai, para juara sudah sampai di garis finish, Alif masih berlari di

arena, jauh dari garis finish dalam kondisi yang kelelahan. Tidak ada bantuan yang

mungkin bisa membuat Alif jadi juara I.

Artinya kegagalan Alif menjadi juara bukan hal yang luar biasa dan tidak  tak

terprediksi. Hal ini karena kondisi Alif memang belum siap untuk mengikuti lomba.

Namun karena Act I berhasil memperkenalkan Alif, penonton berharap Alif dapat

memenangkan lomba marathon. Dalam Act II, skenario FTV Garis Finish

dikonstruksi dengan Pemantapan Masalah, Solusi, Pemantapan Solusi, Solusi Salah,

Pemulihan, dan Klimaks sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 2
Tabel Generalisasi Informasi Act II Skenario FTV Garis Finish

ACT II
CONFRONTASI/COMPLICATION

Klasifikasi Isi Scene/Halaman
Solusi dan pemantapan Alif akan mengikuti lomba marathon

yang berhadiah uang, Alif
mempersiapkan diri untuk lomba
marathon

15 s,d 44 / 22 s,d 58
36 halaman (36 menit).

Solusi Salah Alif memakai doping untuk lolos
kualifikasi lomba marathon

44 s,d 52 / 58 s,d 68
10 halaman (10 menit).

Pemulihan Ibu Alif mulai peduli terhadap Ayah
Alif. Rara masih peduli terhadap Alif

52 s,d 56 / 68 s,d 70
2 halaman (2 menit).

Rising Alif mengikuti lomba marathon
dengan bekal yang belum memadai

57 s,d 67 / 70 s,d 74
4 halaman (4 menit).

Klimaks Alif kalah lomba marathon 68 /  74
1 halaman (1 menit).
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3. Act III. Resolution

Act III skenario FTV Garis Finish dalam III Act Structure Screenplay

Paradigm, dimulai dari scene 70 halaman 74 (tidak terdapat scene 69 dalam

skenario). Setelah klimaks, ketegangan mulai berkurang. Isian utama dari Act III

adalah resolusi. Pada scene 70 ketegangan mulai menurun. Resolusi adalah

kesimpulan bahwa Alif gagal mendapatkan uang untuk membayar sewa rumah

terdapat dalam scene 73 halaman 76.

Tabel 3
Tabel Generalisasi Informasi Act III Skenario FTV Garis Finish

ACT III
CONCLUSION/ENDING

Klasifikasi Isi Scene/Halaman
Conclusion Alif kecewa dengan ke

gagalannya. Ayah dan Ibu
menjadi mulai harmonis.

74 s,d 75 /. 76 s.d 77
2 halaman (2 menit).

Hasil analisa informasi serta generalisasi informasi dalam skenario kemudian

dijadikan dasar untuk membuat grafik dramatic skenario FTV Garis Finish.

Pembuatan grafik dramatic dimulai dengan memasukan  pola waktu dan generalisasi

informasi skenario FTV Garis Finish ke workbook III Act Structure Screenplay

Paragdigm.

Grafik 7
Skema Pola Waktu  Skenario FTV Garis Finish
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Berdasarkan grafik skema waktu di atas terlihat bahwa Act I dipaparkan dalam 22

halaman (25,5%), Act II dipaparkan dalam 52 halaman (67%), dan Act III dipaparkan

dalam 3 halaman (7,5%). Apabila dikonversikan dengan durasi/waktu, dengan

landasan 1 halaman skenario sama dengan 1 menit, maka film yang akan diproduksi

berdasarkan skenario FTV Garis Finish akan dibangun dengan Act I selama 22

menit, Act II selama 52 menit dan Act III selama 3 menit. Meskipun demikian waktu

tersebut tidak merupakan waktu yang mutlak, ada kemungkinan bisa pergeseran

sebesar 10% baik ke bawah maupun ke atas. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh

faktor proses shooting maupun proses editing yang juga mempunyai pertimbangan-

pertimbangan lain. Namun lazimnya adalah seperti itu.

Grafik Workbook tersebut kemudian dikembangankan dengan menambahkan

penanda-penanda penting yang terdapat dalam skenario. Penanda-penanda tersebut

merupakan apa-apa yang oleh Syd Field dikatakan sebagai set-up, confrontation, dan

resolution. Ataupun dikenal juga dengan exposition (development), complication

dan dan resolution. Dalam hal ini penanda-penanda tersebut adalah apa yang menjadi

atau pembentuk set-up, confrontation, dan resolution.

Grafik 8
Informasi-Informasi Pembentuk Struktur Dramatik Skenario FTV Garis Finish
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Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa set-up dibentuk dengan informasi

bahwa tokoh utama adalah Alif, permasalahan Alif adalah harmonisasi hubungan

ayah dan ibunya, serta uang untuk membayar sewa rumah. Alif (protagonist) masuk

ke dalam permasalahan utama ketika terjadi exiting accident, ayah ditangkap polisi.

Confrontation (pertentangan) dalam skenario ini adalah keinginan alif dengan

kemampuannya, (konflik intenal). Kondisi alif mengalami complication ketika

menemui atau dibenturkan dengan beberapa situasi. Ibu dan adik yang pindah ke

kota lain, tinggal sendirian di rumah kontrakan yang hampir  habis masa huninya,

tagihan hutang lama, waktu yang kasif untuk persiapan lomba, mengambil solusi

yang salah, pelatih yang mengundurkan diri. Ending berisi resolution (keputusan)

tentang pencapaian goals Alif (protagonist) berupa Alif gagal memenangkan lomba

marathon, artinya gagal mendapatkan uang untuk membayar sewa rumah. Namun

usahanya untuk mendapatkan uang demi rumah dan harmonisasi hubungan ayah dan

ibynya, membuat  ibunya mau kembali rukun dengan ayah. Meskipun sampai akhir

cerita, tidak terpaparkan dengan jelas, apa penyebab perselisihan antara ayah dan ibu

Alif.

Solusi yang  dipilih oleh Alif merupakan solusi yang masuk akal, dalam hal ini

dihubungkan dengan identifikasi Alif yang mempunyai bakat sprint, serta Alif yang

merupakan anak seorang atlit marathon, dilatih oleh Pak Darto yang juga merupakan

atlit marathon, teman ayah Alif.

Grafik 8 kemudian dikembangkan untuk mendapatkan grafik perkembangan

dramatik skenario FTV Garis Finish. Pembuatan grafik perkembangan dramatik

dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur-unsur dramatik yang

dikemukakan oleh Elizabeth Lutters, yang meliputi conflict, couriosity, suspence dan

surprise.  Pertimbangan dalam hal ini adalah mengingat bahwa ada kecenderungan

perbedaan penilaian seseorang dengan orang lain terhadap suatu hal. Bagi Andi

misalnya, sesuatu hal bisa dianggapnya sebagai suatu yang membangkitkan rasa

ingin tahu (couriosity), akan tetapi hal tersebut mungkin tidak membangkitkan rasa

ingin tahu bagi Iwan. Subjektivitas hal yang sulit dihindari dalam penilaian unsur

dramatic maupun nilai/tensi dramatik. Namun demikian subjektifitas juga merupakan

hal yang sah dan diakui dalam penilaian.
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Untuk menghindari subjektifitas yang  tidak terukur, dalam penelitian terhadap

struktur dramatic skenario FTV Garis Finish peneliti mempertegas makna dari unsur

dramatik yang dikemukakan oleh Elizabeth Lutters. Konflik merupakan setiap

pertentangan antara Alif dengan hal-hal yang menghambatnya dalam memenangkan

lomba marathon. Couriosity merupakan setiap hal yang menimbulkan rasa ingin tahu

pembaca (penonton) apakah Alif berhasil menyelesaikan konflik atau mencapai

tujuannya. Ketegangan merupakan hal-hal yang menyebabkan Alif gagal mencapai

tujuannya. Kejutan merupakan hal-hal yang menyebabkan pembaca (penonton) kaget

karena mendapatkan sesuatu yang tidak diduga atau berbeda  dari yang diduganya.

Pembuatan grafik dramatik mengacu pada unsur-unsur dramatik yang berhasil

didapatkan pada tahap identifikasi informasi berdasarkan hubungan setiap scene.

Adapun grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut :

Grafik 9
Grafik Dramatik Skenario FTV Garis Finish

Pada grafik 9 terlihat bagaimana perkembangan atau progress dramatic

skenario FTV Garis Finish. Angka 0 sampai 100 pada sisi kiri merupakan nilai tensi

dramatic. Angka tertinggi dalam hal ini adalah 100. Angka 100 ini dipatok sebagai

tensi tertinggi yang terdapat dalam klimaks. Tidak ada ketentuan yang baku tentang

berapa nilai tertinggi atau terendah, nilai tersebut hanya digunakan sebagai dasar

sarana untuk membuat grafik, bisa 10 atau 1000, yang penting ada nilai tertinggi  da
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nada nilai terendah. Pada bagian bawah terdapat angka 0 sampai 77. Ini merupakan

nomor halaman skenario FTV Garis Finish. Dimulai dari angka 0 (nol) karena

halaman bisa menunjukan durasi. Jadi 0 adalah ketika halaman belum genap 1 atau

durasi masih dalam hitungan detik mencapai 1 menit.

Secara umum hal hal yang lazim ada dalam grafik dramatic III Act structure

dituliskan dalam huruf tebal. Bagian yang umum tersebut meliputi pembagian Act,

nama dan fungsi/isian setiap act, garis pemisah atau penanda antara Act I dengan Act

II, antara Act II dengan Act III. Hal-hal yang bersifat temuan dalam skenario FTV

Garis Finish ditulis dan digariskan dalam huruf kecil atau garis tipis normal. Temuan

tersebut berupa pengenalan tokoh dan masalah, pemantapan masalah, solusi,

pemantapan solusi, masalah lama, penggawatan, solusi salah, pemulihan, garis

penanda point penting, garis garis pembentuk grafik.

Berdasarkan grafik yang sudah berhasil dikonstruksi merujuk pada informasi

dalam setiap scene dan halam skenario, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan

tensi dramatik. Apabila grafik tersebut disederhanakan dengan menarik garis lurus

dari titik tensi pertama ke titik klimaks. Dari klimak ke titik tensi dramatik scene

halaman akhir.

Grafik 10
Grafik Persamaan Grafik Dramatik Skenario FTV Garis Finish

Berdasarkan grafik 10 di atas, setelah diberi garis penyederhana, garis

berwarna coklat muda, terlihat sebuah grafik yang hampir sama dengan Grafik
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Dramatik Misbach Yusa Biran. Grafik yang menggambarkan sebuah cerita yang

antiklimaks. Kalau dikonfrontasikan dengan Grafik Dramatik Aristoteles, grafik

dramatik skenario Garis Finish cukup berbeda. Hal ini disebabkan Act III skenario

FTV Garis Finish yang hanya terdiri dari 3 halaman, persentasinya kecil.

Berdasarkan pendapat Syd Field bahwa komposisi Act I, II dan III adalah 25% : 50%

: 25%.

Akan tetapi, grafik dramatic FTV Garis Finish juga bisa membentuk grafik

yang mendekati grafik Aristoles. Jika ingin membentuk grafik seperti grafik

Aristoteles, harus ditarik garis lurus dari titik akhir Act II ke titik yang jumlahnya

sama dengan titik terakhir Act I, dalam hal ini 21. Hal ini berdasarkan pendapat Syd

Field bahwa komposisi Act I, II dan III adalah 25% : 50% : 25%. Artinya ketika Act I

berjumlah 21 halaman, maka Act III juga sekitar 21 halaman. Dengan demikian

harus ada 21 titik (halaman) dari akhir Act II. Penarikan garis putus putus tersebut

juga tidak bermasalah, karena scene akhir skenario FTV Garis Finish membentuk

waktu dan ruang imajiner ke depan.

Grafik 11
Konversi Grafik Dramatik Skenario Garis Finish dengan Grafik Aristoles.

Konversi grafik dramatic FTV Garis Finish ke Grafik Dramatik Aristotle’s ini

dapat dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa  seluruh informasi dalam skenario

maupun dalam film merupakan kesan atau imaji. Kesan yang terbentuk dari sebuah

informasi tunggal maupun kesan yang terbentuk dari gabungan beberapa informasi.



56

Berdasarkan analisa struktur dramatik yang sudah dilakukan terhadap skenario

FTV Garis Finish dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mengarah pada pemikiran

bahwa berdasarkan III Act Structure Screenplay Paradigm, struktur dramatic

Skenario FTV Garis Finish memenuhi kriteria sebagai struktur dramatik yang baik.

Komposisi jumlah halaman antara Act I, II dan III dalam skenario FTV Garis Finish

memenuhi kriteria komposisi yang baik. Meskipun jumlah halaman Act III sangat

minim, akan tetapi dengan ending yang antiklimaks, minimnya halaman yang kurang

untuk Act III dapat teratasi. Antiklimaks membentuk ruang dan waktu imajiner

dalam fikiran penonton. Pesan dan nilai yang dipaparkan dalam cerita skenario, yang

diusung dan perjuangkan oleh Alif merupakan pesan dan nilai yang sangat humanis.

Eksposisi terhadap nilai, pesan serta dimensi character dilakukan dengan baik pada

Act I, hal ini berhasil meraih simpati penonton. Keberhasilan eksposisi ini sangat

berpengaruh pada dramatic perjalanan cerita pada Act II maupun Act III.

Konstruksi struktur dramatik Skenario FTV Garis Finish dibentuk dengan

unsur-unsur yang disyaratkan oleh Syd Field, set-up, confrontation dan conclusion,

serta elemen pembentuk stuktur tersebut. Pada Act I cerita dibangun (set-up) dengan

eksposisi character (tokoh utama/protagonist) dengan segala dimensinya,

permasalahan yang dihadapi protagonist, dan goals yang akan dicapai protagonist.

Act I berhasil meraih perhatian dengan segera, dengan memperlihatkan

permasalahan Alif, hubungan ayah dan ibunya yang tidak harmonis. Meskipun itu

bukan permasalahan utama yang akan dipaparkan dalam Act II.

Unsur-unsur tersebut ditata dengan baik berdasarkan kaidah ruang dan waktu,

hal ini menjadikan stuktur dramatik  menjadi kuat. Keberadaan character pembantu

dalam Skenario FTV Garis Finish berhasil menjalankan peran, untuk memperkuat

maupun memperlemah kondisi Alif dalam perjalanan mencapai tujuannya.
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BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti dapat menarik

beberapa kesimpulan. Predikat Penulis Skenario Terbaik yang diraih oleh FTV Garis

Finish dalam FFI 2014 Piala Vidia merupakan predikat yang punya landasan.

Skenario FTV Garis Finish memiliki struktur dramatic yang lengkap, ditata

berdasarkan kaidah ruang dan waktu film yang diformula oleh Syd Field. Gerak

tensi/nilai dramatic yang terbentuk dari elemen yang membentuk unsur struktur

dramatik, ketika ditransformasikan  dalam sebuah grafik dramatik, sudah

memperlihatkan bahwa terdapat perkembangan dramatic yang semakin lama

semakin meningkat. Grafik yang tercipta menyerupai/menyamai Grafik Dramatik

Misbach Yusa Biran. Grafik tersebut juga bisa menyamai Grafik Dramatik

Aristotle’s.

Predikat yang Skenario Terbaik yang diperoleh oleh FTV Garis Finish juga

dipengaruhi oleh pesan dan nilai yang disampaikan. Dinamika protagonist

memperlihat betapa keharmonisan keluarga, hubungan ibu dan bapak, menjadi

kebutuhan bagi anak-anak untuk tumbuh dewasa dengan baik. Disamping itu

disampaikan bahwa kehidupan harus dijalani dengan semangat dan motivasi yang

tinggi, serta penuh keikhlasan. Tidak luput juga pesan untuk generasi muda, bahwa

pergaulan membawa dampak terhadap tingkah laku maupun pemikiran. Bergaul

dengan orang-orang yang salah, punya kecenderungan untuk menimbulkan dampak

yang kurang baik.

B. Saran

Berdasarkan proses penelitian maupun kesimpulan, peneliti menyarankan

beberapa hal yang kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin meneliti skenario

maupun pihak yang ingin menulis skenario. Pada saat menentukan objek penelitian

agar mempertimbangkan dengan matang  hal-hal yang berhubungan dengan sumber

data. Pertimbangan yang paling penting adalah akses terhadap sumber data dan dana

yang dimiliki untuk pengumpulan data. Dalam penelitian yang dilakukan dengan
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support dana dari pihak lain, sebelum memfinalkan proposal, agar memastikan

bahwa sumber data tersedia dan bersedia.

Bagi pihak yang ingin menulis skenario, agar memilih atau memutuskan dengan

baik cerita yang akan diangkat jadi skenario atau cerita film. Pilihan tersebut

terutama kejelasan hal-hal penting yang harus mendukung cerita sebagai cerita yang

baik.  Beragam pola tutur cerita dalam skenario sudah dikenal dengan cukup luas

dikalangan penulis skenario maupun mahasiswan, namun demikian III Act Structure

dapat dijadikan pilihan pertama, apa lagi bagi pemula atau pelajar. Hal ini

disebabkan dalam III Act Structure sudah jelas pola serta langkah-langkah yang bisa

ditempuh saat menulis skenario. Sebelum mengatakan bahwa skenario sudah selesai,

lakukan terlebih dahulu analisa  strukt ur dramatiknya. Hal ini mengingat bahwa

struktur dramatic adalah cerminan awal kualitas sebuah film.
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BAB I

SKENARIO

I. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUSSetelah pembahasan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan hal-halmengenai skenario meliputi : defenisi skenario, fungsi skenario, penulis skenariodan menulis skenario.
II. MATERIMateri bahasan pada ini meliputi defenisi skenario, fungsi skenario, menulisskenario.
A. DEFENISITerdapat beragam pemahaman dan defenisi tentang apa itu skenario.Beberapa pemikiran berikut merupakan tawaran dari orang-orang yang sudahbergelut dengan skenario sesuai dengan kapasitas masing-masing. Setiap defenisisenantiasa mengandung unsur kebenaran, setidaknya kebenaran menurutpencetus defenisi tersebut, dan itu sah menurut keilmuan. Namun yang sangatpenting diingat adalah, bahwa kebutuhan terhadap defenisi pada dasarnyaberbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Perbedaan tersebutdipengaruhi oleh sejauh mana kepentingan suatu pihak terhadap skenario.Artinya, orang-orang yang belajar menulis skenario atau bekerja sebagai penulisskenario membutuhkan defenisi yang mendalam dan dari berbagai persfektif.Kata skenario berpadanan dengan kata script. Kata script dalam bahasaIndonesia sama dengan kata naskah. Script atau naskah sacara sederhana dapatdipahami sebagai tulisan. Tulisan yang berisi tentang sebuah gagasan atau hal.Gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan tersebut biasanya menjadiidentitas dari sebuah script atau naskah. Gagasan serta fungsi tersebut yangmembedakan antara sebuah script dengan script yang lain.

Script yang berisi panduan proses pembuatan film disebut dengan istilah
screenplay. Screenplay tersebut dalam istilah Indonesia dikenal dengan kataskenario. Kata screenplay, menunjukan adanya sebuah perkembangan dari bentuk
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yang lain. Dalam dunia teater dikenal kata play, yaitu naskah untuk ceritapanggung atau teater. Selain kata screenplay juga terdapat kata yang hampir sama,yaitu teleplay.Pemahaman terhadap hal ini sangat penting bagi mahasiswa penulisanskenario atau orang yang ingin berkecimpung dalam dunia penulisan skenario.Istilah screenplay senantiasa merujuk pada pembuatan film atau panduan actinguntuk layar (layar bioskop media penayangan film). Akan tetapi istilah skenariomerujuk kepada beberapa hal yang tidak selalu pada produksi film.Bila diamati sebuah film, terutama pada kredit title penutup ada posisi kerjayang ditulis dengan kata scriptwriter, kalau dalam film Indonesia ada kata penulisskenario.  Tidak ditemukan istilah screenplaywriter.  Istilah scriptwriter merujukpada “penulis naskah ini”. Bila dianalogikan dengan dunia arsitektur, arsitekadalah yang melakukan pekerjaan, hasil kerjanya adalah  disain rancang bangunrumah. Scriptwriter adalah yang melakukan pekerjaan, screenplay adalah hasilkerjanya. Script, naskah, skenario  merujuk pada benda, screenplay merujuk padaisi atau gagasan.Beberapa pendapat tentang defenisi screenplay atau skenario.
1. Syd FieldSyd Field mengatakan a screenplay is a story told with pictures, in dialogue and

description, and placed within the context of dramatic structure1.
2. H. Misbach Yusa BiranMenurut H. Misbach Yusa Biran, “skenario adalah desain penyampaian ceritaatau gagasan dengan media film.”2
3. Lewis HermanMenurut Lewis Herman seperti yang dikutip Seno Gumira Ajidharma bahwaskenario adalah komposisi tertulis yang dirancang sebagai semacam diagramkerja bagi sutradara film. Skenario ini yang menjasi dasar pemotretan sekwen-sekwen gambar. Ketika disambung-sambung, sekwen-sekwen ini akanmenjadi sebuah film yang selesai, setelah efek suara dan latar musik yangcocok dibubuhkan3.

1 Syd Field. Screenplay The Foundations Of Screenwriting, (Delta, Canada, 2005). 20.
2 M Yusach Biran, Menulis Skenario Film Cerita. (Jakarta: Fakultas Film dan Televisi IKJ, 2010). 1.
3 Seno Gumira. Layar Kata. (Yogyakarta. Bentang. 2000). 9
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berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami secara sederhana bahwa skenarioadalah tulisan yang berisi cerita yang akan disampaikan dengan media film.Skenario merupakan kertas kerja, bukan tulisan yang termasuk ke dalam kategorisastra seperti novel atau roman. Pandangan yang mengatakan bahwa skenarioadalah karya sastra, juga tidak sepenuhnya salah, karena berapa unsur yangmembentuk skenario merupakan unsur yang terdapat dalam karya sastra.Memahami defenisi skenario dibutuhkan agar dapat membuat scenario yangbaik dengan cara yang baik. Memahami defenisi karena suatu waktu penulisscenario juga dituntut untuk “berbicara” tentang apa itu skenario. Sebagai orangyang sedang belajar pemahaman tersebut bias didapatkan dari memahamipendapat orang lain yang berkompeten.Pada prinsipnya apa yang dikatakan oleh Field tentang skenario hanya untukidentifikasi skenario secara global. Hal ini dapat terbaca dari pendapat Fieldtentang mengapa sebuah skenario lebih baik dari skenario yang lain.
What makes one screenplay better than another? There are many answers, of
course, because each screenplay is unique. But if you want to sit down and
spend six months to a year writing a screenplay, you first have to know what a
screenplay is—what its nature is.Apa yang membuat satu skenario yang lebih baik dari yang lain? Ada banyakjawaban, tentu saja, karena setiap skenario yang unik. Tetapi jika Anda inginduduk dan menghabiskan enam bulan sampai satu tahun menulis skenario,pertama Anda harus tahu apa skenario ini-apa sifatnya.Secara esensi orang akan paham tentang apa itu skenario setelah orang tersebutmelakukan, menulis skenario. Tidak hanya menulis skenario dalam satu atau duapekan, akan dalam hitungan bulan atau tahun. Artinya, untuk memahami skenariountuk kebutuhan menulis skenario, memproduksi film, atau untuk sekedar tahuapa itu skenario merupakan suatu hal yang berbeda.

B. FUNGSIFungsi dan esensi skenario merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan.Skenario berfungsi karena esensialnya. Bagi beberapa orang yang berpandanganbahwa skenario bukan hal yang esensial, skenario tidak memiliki fungsi apa-apa.Fungsi skenario dalam buku ini dirujuk pada pendapat dari orang-orang yangmenilah bahwa skenario sebagai suatu yang esensial dalam produksi film.



4

1. Don LivingstonMenurut Don Livingstone (1969 : 109) Rata-rata seorang sutradaralayar 100% bergantung pada pekerjaan pengarang skenario.Pengaranglah yang “design” filmnya, dan kalau pekerjaannya baikfilmnya juga baik dan sebaliknya.Kualitas film menurut Livingston ditentukan oleh kualitas skenario,tanpa skenario yang baik, sulit untuk menciptakan film yang baik.Bahkan menurut Livingstone, ketika seorang produser inginmemproduksi sebuah film, yang pertama dicarinya adalah skenario ataupenulis skenario.
Don Livingstone (1969 : 109) mengungkapkan bahwa sebelum seorangsutradara boleh mengharapkan akan membuat film yang baik, ia harusmempunyai pengarang, bukan sutradara, pada dasarnya dia(pengarang) merupakan mata rantai terpenting dalam rantai produksi2. Stephen PrinceMenurut Stephen Prince (2007 : 321) dalam Moves And Meaning ; Anintroduction to Film. The script, how ever, furnishes the narrative,

dramatic action, and dialogue that a  director then has job of visualizing,

using all the tools that the craft of filmmaking offers. Script,bagaimanapun, dilengkapi dengan narrative, tindakan dramatis, dandialog yang seorang direktur kemudian memiliki pekerjaan visualisasi,menggunakan peralatan produksi film.3. Alant Wurtzel.Menurut Alant Wurtzel (1989 : 478) script atau skenario ibarat sebuahpeta dan fungsinya :
A script serves as a road map, or point of departure, for television
production. Writing scripts for television is not the same as writing for
print media. Television involves the audience in a different way, through
the  relentless passage of time. A reader of a book can move along at his
or her own speed, stop to reread a passage, or quickly skip over an
uninteresting section. The television viewer cannot do any of these things
and is locked into the presentasion of scripwriter.  To meet this added
challenge, the scriptwriter must understand the medium’s capabilities and
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limitation and the familiar with the basic techniques of television
production.
(Sebuah script berfungsi sebagai peta jalan, atau tempat keberangkatan,untuk produksi televisi. Menulis skrip untuk televisi tidak sama denganmenulis untuk media cetak. Televisi melibatkan penonton dengan carayang berbeda, melalui bagian tanpa henti waktu. Seorang pembaca bukudapat bergerak sepanjang pada kecepatan nya sendiri, berhenti untukmembaca ulang bagian, atau cepat melewatkan bagian menarik. Pemirsatelevisi tidak dapat melakukan hal-hal ini dan terkunci ke dalampresentasion dari scripwriter. Untuk memenuhi tantangan tambahanini, penulis naskah harus memahami kemampuan media danketerbatasan dan akrab dengan teknik dasar produksi televisi)

4. Seno Gumira AjidarmaSeno Gumira Ajidarma (2000 : 2) dengan lugas mengatakanberdasarkan sebuah skenario yang buruk, sebuah film yang baik tidakmungkin dihasilkan. Berdasarkan skenario yang baik, kemungkinanuntuk menghasilkan film baik, lebih besar4.Pendapat Seno Gumira Ajidarma ini selaras dengan Livingston, skenarioatau kualitas sebuah skenario jaminan terhadap kualitas film.Keberadaan skenario yang berkualitas akan sangat membantukpekerjaan kerabat kerja produksi.Seno Gumira Ajidarma (2000 : 2) mengatakan bahwa sebenarnyadengan  skenario yang baik, pekerjaan sutradara dan cameramen pastiakan lebih mudah dan 50% dari shooting sudah tertolong5.
Apa itu film, film adalah story told by picture. Dengan demikian skenariosebagai panduan/desain pembuatan film, merupakan panduan to produce the

picture. Apa-apa kegiatan yang berhubungan dengan proses to produse the picture

for told a story dikenal sebagai production dalam arti jamak. The words of the script

are delivered in action, the action of actors and the action of the production crew6.

4 Seno Gumira Ajidarma. Layar Kata (Yogyakarta : Bentang, 2000),.2
5 Gayus Siagian. Menilai Film. Editor Gatot Prakosa. (Dewan Kesenian  Jakarta, 2006). Hlm. 79
6 Alant Wurtzel. Television Production. (McGraw-Hill. New York. 1989). Hlm. 478.
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C. ISI SKENARIOSebuah skenario dapat terdiri dari 1 halaman atau 123 halaman. Berapapunjumlah halamannya, berapapun kata atau kalimat  yang membentuknya, sebuahskenario berisi 2 (dua) hal, cerita dan cara menuturkan cerita.1. CeritaSkenario berisi cerita narrative, cerita yang terkait dengan sebab akibat.Cerita merupakan bahan dasar dalam menulis skenario. Sebelum menulisskenario, cerita dengan segala unsur pembentuknya sudah harus final. Adakalanya cerita ditulis oleh penulis skenario, adakalanya cerita ditulis olehorang lain.2. Cara menuturkan cerita.Sebuah skenario berisi cara menuturkan cerita film. Melalui siapa ceritadisampaikan, bagaimana alur cerita, apa yang mengawali dan yangmengakhiri, bahkan kadang kala sebuah skenario berisi panduan ukurangambar yang harus disampaikan pada sebuah atau beberapa bagian daricerita.
D. SKENARIO FILM FIKSI TELEVISI DAN FILM FIKSI BIOSKOPMenulis skenario film fiksi untuk tayang televisi maupun bioskop secaraprinsip tidak ada perbedaan yang siknifikan. Meskipun tidak ada perbedaan yangsiknifikan, cara atau landasan pemikiran yang dipakai tidak sama. Bila penulisanskenario berorientasi pada hasil yang baik, maka proses penulisan skenario akanditulis dengan cara (pola fikir) yang berbeda. Perbedaan cara atau pola fikirtersebut biasanya berlandaskan pada dua hal, yaitu : 1) karakter media dan, 2)karakter penonton.

1. KARAKTER MEDIAFilm televisi merupakan film yang diproduksi untuk tayang (utama) di layartelevise. Film televisi ditayangkan pada media (monitor/layar/screen) yangukurannya lebih kecil dari media tayang film bioskop. Ukuran media tayangtersebut akan berpengaruh pada :a. Ukuran gambar (shoot size)



7

Penyiaran televisi sebagai bentuk/jenis komunikasi, harus mengacu padasampainya informasi secara jelas kepada penonton. Informasi akan jelastersampaikan dengan ukuran layar yang kecil, apabila disampaikan dengandetail. Detail dalam persfektif visual biasanya gambar yang padat dan besar,biasanya dalam tipe shoot medium, close up atau big close up. Detail jugadapat dipahami sebagai penyampaian informasi dalam bentuk bagian-bagian kecil. Informasi yang disampaikan dalam ukuran gambar luas/lebar,(long shoot atau very long shoot), tidak dapat diterima dengan baik olehpenonton. Gambar tipe longshoot  atau very longshoot hanya jadi penandayang menunjukan informasi global tentang tempat kejadian atau peristiwa,bisa juga untuk kebutuhan estetika gambar. Informasi yang disampaikandengan gambar melalui media televisi, akan didominasi oleh gambarsempit/padat.  Agak berbeda dengan film bioskop yang ditayangkan padamedia yang lebih lebar/luas, infomasi-informasi yang disampaikan dengangambar ukuran luas/lebar masih dapat diterima dan resapi oleh penontondengan baik.Seorang penulis skenario harus mempertimbangkan hal ini pada saatmenulis skenario. Penciptaan sebuah gambar atau suara dalam filmsenantiasa merujuk pada skenario. Dengan demikian terciptanya gambar-gambar dengan ukuran tertentu, juga diciptakan berdasarkan skenario.Artinya, penulis skenario harus menciptakan kalimat-kalimat dalam scene

direction yang mengarahkan kerabat kerja produksi untuk menciptakangambar-gambar dengan ukuran padat/sempit. Arahan tersebut tidakdilakukan dengan cara menuliskan tipe shoot dalam skenario, akan tetapimemilih dan menuliskan kalimat dengan interpretasi yang jelas atau tidakberagam. Misalnya, “Ani duduk dikursi di beranda rumah. Di tangan Aniterdapat sebuah HP. Di layar HP tertulis tulisan Hujan. Ani menengadahkanwajahnya. Mata Ani digenangi air mata. HP Ani jatuh ke lantai”. Dengankalimat kalimat seperti di atas interpretasi tim produksi akan mengarahpada penciptaan gambar-gambar ukuran padat/sempit, kecuali gambaruntuk kalimat pertama.
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Setiap kalimat harus berisi informasi yang penting, penting untuk cerita.Kalau informasi tidak penting, ada kemungkinan tim produksi akanmenciptakan gambar luas/lebar untuk kepentingan estetika.
b. MovementDalam film adakalanya informasi disampaikan melalui dengan teknikpergerakan kamera, baik merubah posisi kamera, atau hanya merubahmounting kamera. Pada dasarnya ini juga merupakan perwakilan dari cara-cara manusia dalam melihat suatu objek dalam kehidupan sehari-hari.Adakalanya melihat sambil memalingkan kepada dari posisi awal kea rahkiri, atau kea rah kanan. Adakalanya manusia melihat sesuatu dengan caramenggerakkan kepalanya dari posisi awal kea rah atas sehingga menjadimenengadah, atau menggerakkan kepada dari posisi awal ke arah bawahsehingga menjadi menunduk. Ada kalanya manusia melihat sesuatu sambilberjalan ke arah depan atau arah belakang.Untuk menciptakan gambar dalam rangka menyampaikan informasi denganteknik pergerakan tersebut, juga harus mempertimbangkan ukuran layartelevisi.c. Jeda iklanProgram/film dirancang dengan kesadaran bahwa tayangan televisi secaraumum diselingi dengan iklan.d. Channel yang beragam dan tayang bersamaan.Harus membuat yang menarik, sehingga penonton memilih.

E. MENULIS DAN PENULIS SKENARIOFrank Daniel dalam pengatar buku The Tool of Screenwriting, A Writer's

Guide To The Craft And Elements Of A Screenplay, karangan David Howard andEdward Mabley, (1993 : xvii) dengan lugas mengatakan :
When people want to know what screenwriting is all about, I have a stock
answer: It's simple-it's telling exciting stories about exciting people in an
exciting form. That's all there is to it. The only problem is knowing how to make
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stories and people exciting and how to master all the intricacies of the form-
because screenwriting is filmmaking on paper7.Ketika orang ingin tahu apa naskah adalah semua tentang, saya memiliki
stock jawaban: Ini sederhana-itu bercerita menarik tentang orang yangmenarik dalam bentuk yang menarik. Itu semua ada untuk itu. Satu-satunyamasalah adalah knowing how membuat cerita dan orang yang menarik danbagaimana menguasai semua seluk-beluk bentuk – karena menulis skenarioadalah membuat film di atas kertas.

Menulis skenario menurut Alan Wurtzel  adalah :
The development of a situasion, story, character, copy, and the dialoque-
requires the very special talents and skills of a writer. It also requires the ability
to organize written material into a usable format, which takes practice  and a
clear understanding of how a script is used in production. Pengembangansituasi, cerita, character, copy, dan dialoque-membutuhkan bakat yang sangatkhusus dan keterampilan penulis. Hal ini juga membutuhkan kemampuanuntuk mengatur materi tertulis ke dalam format yang dapat digunakan, yangmembutuhkan latihan dan pemahaman yang jelas tentang bagaimana scriptdigunakan dalam produksi.Berkaitan dengan penulis skenario, Elizabeth Luthers mengungkapkan : Pekerjaanpenulis skenario adalah menciptakan sebuah cerita dan skenario, atau skenariosaja secara utuh, lengkap dengan dialog dan deskripsi visualnya. Namun, yangterpenting adalah cerita yang disajikan penulis skenario harus membawa kesanmendalam bagi penonton, artinya tidak berhenti atau habis setelah ditonton tapisanggup membekaskan sesuatu yang berarti dalam hati penontonnya.8Don Livingstone, (1969 : 110) mengatakan pengarang yang dapat dudukdibelakang mesin tik, sendirian di kamarnya dan bayangan serta mengerti segalamasalah produksi yang akan memperngaruhi film selesai.Untuk menulis skenario, seorang harus punya :1. Kemampuan menulis cerita2. Pengetahuan produksi film (bagaimana skenario dipergunakan)3. Pengetahuan tentang karakter media tayang4. Pengetahuan tentang pola konsumsi masyarakat
7 David Howard and Edward Mabley. The Tool of Screenwriting, A Writer's Guide To The

Craft And Elements Of A Screenplay. (St. Martin's Press, New York, 1993), hlm.xviii
8 Elizabeth Lutters. Kunci Sukses Menulis Skenario. Jakarta: Grasindo, 2004, p. xiv.
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Masyarakat menikmati cerita (film) dengan cara yang berbeda dengan karya
narrative lainnya, seperti roman, novel, cerpen, dll. Secara konvensional, sebuahcerita (film) dinikmati secara utuh dari awal sampai akhir. Seluruh informasidalam film diresepsi  secara terus-menerus sampai film habis atau satu episodeselesai. Satu informasi disusul dengan informasi yang lain tanpa kesempatan bagipenonton untuk mengulangnya. Stasiun televisi atau bioskop sebagai media utamapenayangan film, menyajikan film dengan cara seperti itu.Dengan demikian, setiap informasi dalam film harus merupakan informasiyang penting, kuat (disampaikan dengan tensi). Setiap informasi harus tertanamdengan jelas dan kuat dalam fikiran penonton dalam sekali resapan. ARTINYA.Menulis skenario harus mengacu pada tujuan agar tim produksi mempunyaiinformasi yang jelas yang akan disampaikan kepada penonton dengan teknikaudiovisual.
III. EVALUASI/ASESMENT

IV. TUGAS-TUGAS

1. Tugas Terstruktur

2. Tugas Mandiri

V. BAHAN BACAAN DAN TONTONAN

1. BAHAN BACAANAlant Wurtzel. Television Production. (McGraw-Hill. New York. 1989)David Howard and Edward Mabley. The Tool of Screenwriting, A Writer's
Guide To The Craft And Elements Of A Screenplay. (St. Martin's Press, NewYork, 1993)Don Livingstone. Film And The Director.  (1969Elizabeth Lutters. Kunci Sukses Menulis Skenario. (Jakarta, Grasindo. 2004)Gayus Siagian. Menilai Film. Editor Gatot Prakosa. (Dewan Kesenian  Jakarta,2006).M. Yusa Biran. Menulis Skenario Film Fiksi.Seno Gumira Ajidarma. Layar Kata. (Bentang, Yogyakarta, 2000)Stephen Prince. Moves And Meaning ; An introduction to Film, (2007Syd Field. Screenplay The Foundations Of Screenwriting, (Delta. Canada,2005).
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BAB II

CERITA

I. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUSSetelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa mampu menerangkanhal - hal mengenai : defenisi cerita, fungsi cerita, unsur cerita, jenis cerita dansumber cerita.
II. MATERIMateri bahasan pada bab ini meliputi defenisi cerita, fungsi cerita, unsurcerita, jenis cerita dan sumber cerita.
A. Defenisi cerita.Untuk memahami defenisi cerita dikutip beberapa pendapat atau pemikiranyang secara langsung atau secara tidak langsung memaparkan defenisi cerita.1. RB. Armantono dan Suryana ParamitaMenurut RB. Armantono dan Suryana Paramita cerita adalah rangkaiankejadian-kejadian actual9.2. Syd FieldSyd Field (2005  : 43) Screenplays are usually about a key incident, and the

story is the character acting and reacting to it. It is the major source of all

action and all character. Skenario biasanya tentang insiden kunci, dan ceritaadalah aksi dan reaksi character. Ini adalah sumber utama dari semuatindakan dan semua character.3. Himawan PratistaHimawan (2008 : 43). Dapat kita simpulkan bahwa inti cerita dari semua film(fiksi) adalah bagaimana seorang karakter menghadapi segala masalah untukmencapai tujuannya yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu.4. David Howard dan Edward Mabley
9 RB Armantono dan Suryana Paramita. Skenario, Teknik Penulisan Struktur Cerita Film. (FTTV-IKJ

Press. Jakarta. 2013). 158
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In the area of cinema, "well told" means not only a well-narrated, skillfully
structured and plotted tale. The story has to be displayed in rich scenes that use
well-conceived (and well-performed) character parts and that inspire the
designer, the cinematographer, the composer, the editor, and all the
collaborators who add their talents to the final form in which the screenwriter's
imagery and words appear in front of the audience10.
Di dunia cinema, "kata baik" berarti tidak hanya baik-diriwayatkan, terampil
terstruktur dan diplot kisah. Cerita ini telah ditampilkan dalam adegan kaya
yang menggunakan baik dipahami (dan baik dilakukan) bagian karakter dan
yang menginspirasi desainer, sinematografer, komposer, editor, dan semua
kolaborator yang menambahkan bakat mereka untuk bentuk akhir di yang
citra skenario dan kata-kata muncul di depan penonton.Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dipahami bahwa cerita adalahrangkaian kejadian yang dialami oleh seseorang orang atau beberapa orang dalamruang dan waktu tertentu.

B. FUNGSI CERITAFungsi cerita dalam bahasan ini adalah dalam konteks pembuatan skenario,bukan fungsi cerita dalam proses produksi atau  cerita dalam sebuah film. Ceritamerupakan bahan dasar sekaligus panduan untuk menulis skenario. Tanpa adanyasebuah cerita, akan sulit untuk membuat skenario yang baik. Proses pembuatanskenario memang dimulai dari adanya sebuah gagasan dan ide, akan tetapigagasan tersebut harus dituangkan terlebih dahulu ke dalam format cerita.
Syd Field ( 2005 : 35) mengatakan :

What do you need to write a screenplay? An idea, of course, but you can't sit
down to write a script with just an idea in mind. An idea, while essential, is
nothing more than a vague notion. It has no detail, no depth, no dimension. No,
you need more than just an idea to start writing a screenplay.
Apa yang Anda butuhkan untuk menulis skenario? Ide, tentu saja, tapi Anda
tidak bisa duduk untuk menulis naskah dengan hanya sebuah ide dalam
pikiran. Ide, sementara penting, tidak lebih dari sebuah gagasan yang samar-
samar. Tidak memiliki detail, tidak ada kedalaman, ada dimensi. Tidak, Anda
perlu lebih dari hanya sebuah ide untuk mulai menulis skenarioCerita sebagai panduan pembuatan skenario, artinya informasi yang adaDalam skenaio cerita dituangkan kembali atau dipecah ke dalam tulisan yangberisi aksi dan dialog character, penunjuk situasi ruang (setting) dan waktu, sertapetunjuk-petunjuk khusus bagi aktor dan kerabat kerja produksi. Syd Field. (2005
10 David Howard and Edward Mabley. The Tool of Screenwriting, A Writer's Guide To The

Craft And Elements Of A Screenplay. (St. Martin's Press, New York, 1993), hlm.xix
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: 35) You need a subject to embody and dramatize the idea. A subject is defined as an

action and a character. An action is what the story is about, and a character is who

the story is about. Anda perlu subjek untuk mewujudkan dan mendramatisir ide.Sebuah subjek didefinisikan sebagai tindakan dan karakter. Suatu tindakan adalahapa cerita tentang, dan karakter adalah “yang cerita tentang”.
Every screenplay has a subject—it is what the story is about11. Ernest Lindgrensebagaimana dikutip oleh Seno mengatakan bahwa langkah pertama seorangproduser dalam membuat film adalah mencari cerita yang layak12. Tapi ada unsur-unsur dalam kesusastraan yang kemudian kita temui kembali dalam film,sandiwara atau radio. Unsur itu ialah unsur bercerita. 13Sebagai cerita ia hanya mempunyai satu tujuan, yaitu membuat pembaca bertanya:apa yang tejadi sesudah itu. Sehingga satu-satunya kesalahan yang dapat diperbuatoleh Seorang tukang cerita ialah bercerita begitu rupa sehingga pendengar tidakingin mengetahui apa yang bakal terjadi selanjutnya.14
C. UNSUR CERITAHimawan Pratista mengatakan bahwa pada dasarnya dalam setiap cerita filmdi samping aspek ruang dan waktu, juga memiliki elemen-elemen pokok yangsama, yakni karakter, pemasalahan atau konflik, serta tujuan. Dapat kita simpulkanbahwa inti cerita dari semua film (fiksi) adalah  bagaimana seorang karaktermenghadapi segala masalah untuk mencapai tujuannya yang terjadi dalam suaturuang dan waktu (2008:43).Bruce Bullock ( : 222) Mengatakan : A story has three basic parts: 1)

Exposition (beginning), 2) Conflict (middle),  3) Resolution (end). Cerita tidakmungkin berjalan tanpa adanya pelaku cerita atau karakter yang memotivasi aksi.Untuk mencapai tujuannya karakter pasti menghadapi masalah atau sebaliknyamasalah yang mampu memotivasi  tujuan. Bila tidak ada masalah, alur cerita tidakakan berkembang.
11 Syd Field.  35
12 Seno Gumira Ajidarma. Layar Kata (Yogyakarta : Bentang, 2000), hlm.1
13 Satyagraha Hoerio, Ed. (Asrul Sani) 1986.69.
14 Satyagraha hoerio, Ed. (Asrul Sani). 1986. 70
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Harymawan (1993 : 24-25) komposisi tiga bahan pokok untuk cerita drama,yaitu premise, character, dan plot. Premise merupakan rumusan intisari ceritasebagai landasan idea dalam menentukan arah tujuan cerita.
Character biasa juga disebut dengan tokoh, adalah bahan yang paling aktifmenjadi penggerak jalan cerita.Plot ialah alur, rangka  cerita, merupakan susunan empat bagian ; protasis,epitasio, catastasis, dan catastrophe.Sarana untuk menjalankan cerita. Protagonist dan antagonis. Antagonismerupakan pemicu konflik dan penghambat usaha protagonist dalam mencapaitujuan. Adakalanya konflik tidak dipicu oleh antagonis.Menurut Fred Suban, dalam sebuah cerita mempunyai empat elemen pentingyaitu: plot (alur), karakter, konflik, dan struktur15.Plot menurut Raden Besar Armantono adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yangmemiliki sebab akibat16.Pemahaman tentang makna plot dalam cerita masih ambigu dan kadangmenyesatkan. Plot kadang dimaknai sebagai alur cerita. Bagaimana plot cerita/filmyang akan diciptakan? Jawaban yang sering muncul adalah linier atau non linier.Jawaban itu tidak salah, tapi juga belum tentu benar. Dari pendapat Armantono,kata-kata sebab akibat, punya espektasi pada ada sebab baru terlihat akibat. Ketikadalam cerita terpapar sebuah kejadian (tindakan), kemudian terlihat apa akibatkejadian (tindakan) tersebut. Cerita jadi linier, berjalan seiring denganperkembangan waktu. Begitu juga sebaliknya, penyebab disusul dengan akibat,terus disusul lagi dengan kejadian yang juga dapat diterima sebagai penyebabkejadian pertama, terus dipaparkan lagi akibat kejadian pertama. Cerita berjalantidak seiring dengan perkembangan waktu, plot non linear.Dimana tumpang tindih tersebut mulai muncul. Tumpang tindih tersebutmuncul karena plot yang merupakan bahasa asing (Inggris) diserap jadi kosa kataIndonesia, tanpa dipahami defenisi aslinya. Plot dalam bahasa Indonesia dianggappadanan kata dari alur. Betulkah plot adalah alur.

15 Fred Suban, 2009, . 60.
16 Raden Besar Armantono, Diktat Kuliah Penulisan  Skenario Film 1. (Jakarta: Fakultas Film
Televisi IKJ, 2003) hlm. 11.
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Dapat dipahami bahwa alur merupakan bagian dari plot. Plot tidak samadengan alur. Apalagi dalam dunia skenario dan film ada istilah plot variant, yangterklasifikasi menjadi dua jenis. Single plot dan multi plot. Single plot merujuk padasebuah cerita yang memaparkan penyelesaian satu persoalan utama. Dalam single

plot ada kemungkinan terdapat sub plot. Plot sebuah cerita misalnya. Andimelawan Kelompok Hitam yang telah menyandera Tintin. Andi dibantu oleh Rudi,yang merupakan sahabatnya. Rudi terpakasa datang terlambat karena harusmengantar dan mengurus istrinya yang dapat tranfusi darah golongan O. UsahaRudi mencari darah golongan O untuk istrinya, merupakan subplot. Kalau plotdipahami sebagai alur, yang merujuk pada linier atau non liner.In his book Aspects of the Novel, novelist E. M. Forster gives a succinctexample of this process: “‘The king died and then the queen died’ is a statement. ‘The

king died and then the queen died of grief’ is a plot17. Berdasarkan kalimat tersebutbisa dipahami bahwa merupakan  rangkaian kejadian yang ada hubungan sebabakibat.  Munculnya pemahaman plot sebagai alur, lurus linier bercabang nonlinierbisa saja mengacu pada bagaimana penataan sebab akibat dipaparkan. Jadi linieratau non linier dalam skenario secara filosofis merujuk teknik penyampain cerita.Linier atau non linier merupakan pilihan teknik ataupun gaya bagi penulisskenario dalam menyampaikan cerita film. Sebuah cerita sebagai representasi darisebuah peristiwa, pasti penyebab terjadi terlebih dahulu, baru disusul denganakibat.Linier sebagai gaya/aliran. Linier sebagai gaya/aliran merupakan pemikiranyang menjunjung tinggi realitas perjalanan waktu. Sebuah cerita yang baikmenurut gaya linier  adalah cerita yang berkembang dan bergerak selalu ke depanselaras dengan waktu yang selalu maju. Oleh karena itu setiap hal yang menjadipenyebab kejadian dalam sebuah cerita harus jelas dan final dipaparkan danmenurut alur waktu, baru beranjak pada akibat dari kejadian. Gaya ini sangatdekat pada eksposisi,  tidak  mengutamakan dramatic atau konflik.Seluruh cerita film berjalan linier, sesuai dengan perjalanan waktu. Dari detikpertama film dimulai sampai dengan detik terakhir.
17 Pat Cooper and Ken Dancyger. Film Production, Writing The Short Film. Focal press. California.

9
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D. SUMBER CERITABeragam kritik muncul terhadap film maupun skenario film Indonesia. Kritiktersebut juga muncul terhadap karya-karya sastra. Fred Wibowo (1997 : 159)mengungkapkan pemikiranya tentang mengarang dan pengarang Indonesia.“Kebanyakan pengarang Indonesia kurang begitu suka menjalankan risetyang serius sehingga menemukan aspek yang berbeda dari kejadian yangsama. Risetpun jarang sekali yang sampai tuntas seperti apa yang dilakukanoleh para novelis dari negara barat : John Grisham, Michael Crichton, danSidney Sheldon. Dalam novel Congo, Michael Crichton sungguh-sungguhmenggunakan hasil riset mengenai bahasa primate dan intan biru sebagaibahan energy laser di masa depan. Dengan latar belakang hasil riset,ceritanya menjadi sungguh-sungguh hidup dan menarik. Taka dapermasalahan cinta dan balas dendam dalam cerita itu. Sementara itu,kebanyakan novel Indonesia bercerita seputar tema-tema cinta dan balasdendam saja. Karena hanya tema-tema itu yang bisa dikerjakan tanpa perlususah-susah mengadakan penelitian”.
Kritik tersebut kiranya juga berlaku untuk para penulis cerita film atau penulisskenario. Menceritakan sesuatu yang kita ketahui, sebuah kata yang menurutGlynn Turner (Where to Star, How to be a Hollywood scriptwriter : 17). :berlaku di Hollywood.

There is a saying in Hollywood that in order to write something good, writers
should only, “Write what you know about”. I’m not sure I’ve ever agreed with
this. What did George Lucas know about galactic rebellions in galaxies far, far
away when he was writing Star Wars? Had he ever taken part in a galactic
rebellion? Did he mix with people about to take part in a galacticc rebellion?
And what did James Cameron know about alien life on other planets? Aliens like
the Na’vi in Avatar? Had he secretly visited other planets? Did he pick up their
language after hanging out in various alien communities? But what both of
these writers did do was a whole ton of research. StarWars really has
similarities  with ancient Rome, where one Ceaser gains total control after
overthrowing a senate. I read that the research in Avatar was mostly science
based. Research is key to writing a good script.Artinya bukan hanya menceritakan apa.  yang sudah diketahui, akan tetapi ketikakita ingin menceritakan sesuatu, lakukan riset tentang itu. Untuk tahu dan paham,atau hanya untuk menambah tingkat kepahaman, atau mampu menyajikan suatuyang unik dari sebuah objek.Tahu dan paham tentang objek, Riset. Merupakan hal yang sangat pentingdalam menulis cerita  dan skenario. Logikanya sederhana, bagaimana anda bisamenceritakan sesuatu (seseorang), kalau anda tidak tahu dengan sesuatu itu atau
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orang yang bersangkutan. bagaimana anda bisa menceritakan tentang sesuatu(seseorang) dengan baik kalau anda tidak mengetahui  tentang sesuatu itu atautentang sesorang itu dengan baik. Ketika anda menceritakan  tentang suatu objekdari sisi pandang yang sudah diceritakan oleh orang lain, maka cerita anda sulituntuk dapat perhatian dari penonton.Berkaitan dengan cerita yang akan diangkat menjadi cerita film, terdapat duacara untuk “mendapatkan”nya, yaitu : 1) Original Story dan 2) adaptation.
1. Original Story

Original story, biasanya ceritanya hanya dalam bentuk synopsis ataustoryline. Memuat alur cerita secara garis besar. Berkaitan dengan ini dapatdilakukan beberapa cara. RB. Armantono dan Suryana Paramita mengatakanbahwa tokoh merupakan titik awal terbaik untuk menemukan cerita. Bagaimanatokoh bisa dijadikan titik awal membuat cerita, salah satu caranya menurutArmantono adalah menetapkan protagonist sebagai “tokoh yang menginginkansesuatu”, semisal gadis yang ingin menjadi penari balet18. Cara yang lain menurutArmanto adalah dengan metode terbalik, yaitu menetapkan protagonist sebagai“tokoh yang memiliki sesuatu yang tidak diinginkan”, misalnya menderitaAmnesia19.Syd Field (2005 : 74) mengungkapkan :
One of my favorite screenwriting exercises when I was teaching at Sherwood
Oaks Experimental College was "creating a character." The entire class joined
in creating a character, and out of that character came the idea for a story.
Everyone participated, throwing out ideas and suggestions, and gradually a
character began forming and we started shaping a story. It took a couple of
hours, and we usually ended up with a solid character, and sometimes a pretty
good idea for a movie. Salah satu latihan naskah favorit saya ketika saya
mengajar di Sherwood Oaks Experimental College”.Salah satu latihan naskah favorit saya ketika saya mengajar di SherwoodOaks Experimental College "menciptakan karakter." Seluruh kelas bergabungdalam menciptakan karakter, dan keluar dari karakter yang muncul ideuntuk sebuah cerita. Semua orang berpartisipasi, membuang ide dan saran,dan secara bertahap karakter mulai membentuk dan kami mulai membentuksebuah cerita. Butuh beberapa jam, dan kami biasanya berakhir dengankarakter yang kuat, dan kadang-kadang ide yang cukup bagus untuk sebuahfilm.
18 RB Armantono, dan Suryana Paramita. Hlm 70
19 RB Armantono, dan Suryana Paramita. Hlm 70
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2. AdaptationSalah satu metode yang lazim dipakai adalah adaptasi, mengambil cerita yangsudah ada dan final yang biasanya dari karya sastra seperti roman, novel, puisi,play, cerpen dll. Cerita dalam hal ini dapat difahami cerita dalam tataran gagasan,cerita dalam format karya sastra, atau memang cerita yang sudah tertuang dalamformat skenario. Dalam industry film, terutama USA, terdapat tradisi yang disebutdengan triangle system production. Sebuah film lahir dari awal dibidani oleh tigapemikir utama, produser, sutradara dan penulis skenario.Dalam triangle system production penulis skenario dapat saja menulisskenario berdasarkan ide dan gagasan produser, dituangkan dalam bentuk cerita,kemudian dikembangkan ke dalam format skenario. Setiap scene dalam skenariosudah dikonsep manejerial produksinya pada saat scene itu ditulis. Sebuah scenebisa saja langsung berubah, karena menurut produser scene tersebut terlalu mahalbiasa transformasinya ke dalam film. Sebuah scene bisa berubah karena tidaksesuai dengan karakter aktor yang akan memerankan tokoh yang ada dalam cerita.Hal tersebut disebabkan seorang produser bisa saja sudah tanda tangankontrak dengan seorang atau beberapa orang aktor untuk bekerja diperusahaanmereka. Skenario dikembangkan berlandaskan pada karakter aktor yang dimilikioleh produser. Seorang penulis skenario bisa saja hanya bekerja merevisi,menyempurnakan skenario milik orang lain yang hak ciptanya sudah dibeli olehproduser. Pada saat sebuah scene dilahirkan sebelum dikatakan final, konsep-konsepnya sudah diciptakan dengan pertimbangan oleh produser dan sutradara.
E. LOGIKA CERITABercerita fiksi, bukan berarti bercerita lepas dari  logika kehidupan real, akantetapi terikat pada logika. Justru ketika cerita fiksi sangat kuat logikanya, nilainyaakan semakin baik. Kalau ada sesuatu yang berada diluar logika, siapkan penontonuntuk menerima itu sebagai sebuah logika. Mengapa pada saat menonton filmRambo kita bisa menerima Rambo sebagai tokoh yang sangat hebat. Karena kitasudah dipersiapkan dengan cara memperkenalkan Rambo itu seperti apa, sertakita juga berharap Rambo bisa sukses dalam perjuanganya. Artinya tahap set-up
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berhasil memperkenalkan character serta membentuk simpati penonton terhadap
character. Karena simpati penonton berharap. Karena harapan penonton bisamenerima hal-hal yang kurang logis.  Artinya simpati dan harapan penonton bisadimanfaatkan untuk melogiskan hal yang kurang logis.Sebuah kalimat sederhana yang dapat dipakai untuk menimbukan gagasandan cerita adalah kalimat “What if”, bagaimana jika. Bagaimana jika ketika sampaidi lokasi perumahan anda, rumah anda hilang tanpa bekas? Bagaimana jika andamenemukan sebuah karung yang berisi emas batangan? dan lain sebagainya.Apa yang akan anda lakukan sangat ditentukan oleh siapa dan bagaimanaanda. Apa yang anda lakukan sangat dipengaruhi oleh seberapa berharga rumahtersebut (dan semua isinya) bagi anda. Artinya tentang suatu yang penting bagiorang penting. Tidak harus tentang orang penting secara jabatan, seperti presidenatau panglima perang, akan tetapi bagaimana membuat dia menjadi orang penting,untuk saat itu, atau dalam kondisi itu.Syd Field (2005 : 12) mengatakan :

A screenplay, I soon realized, is a story told with pictures. It's like a noun; it has
a subject, and is usually about a person, or persons, in a place, or places, doing
his, or her, or their "thing." The person is the main character and doing his/her
thing is the action. Out of that understanding, I saw that any good screenplay
has certain conceptual components common to the screenplay form.Sebuah skenario, saya segera menyadari, adalah sebuah cerita yangdiceritakan dengan gambar. Ini seperti kata benda; memiliki subjek, danbiasanya tentang seseorang, atau orang, di suatu tempat, atau tempat-tempat,melakukan nya, atau dia, atau mereka "hal." Orang tersebut adalah karakterutama dan melakukan / nya hal-nya adalah tindakan. Dari pemahaman itu,saya melihat bahwa setiap skenario yang baik memiliki komponenkonseptual tertentu yang umum untuk bentuk skenario.
Penulis scenario adalah orang atau  jiwa yang fikiraanya siap untuk dirasukioleh siapa saja. Dalam menit pertama fikiran dan lidahnya jadi milik malaikat yangmenunjuki manusia ke jalan kebaikan, menit berikutnya dia harus jadi setan yangsempurna untuk mengajak manusia ikut ke jalan kesesatan. Apakah harus jadimalaikat untuk bisa berkata sebagai malaikat. Apakah harus punya pengalamanjadi syetan untuk bisa berbisik sebagai syetan.
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Tidak harus datang ke amerika untuk bisa menceritakan tentang Amerika.Banyak jalan untuk itu. Setelah jaln itu anda tempuh, tentukan level anda. Menulistentang Amerika sebatas yang anda tahu, atau menulis tentang kota lain yang andalebih tahu. Penonton tidak peduli anda menceritakan kota apa, yang merekapendulikan dan nilai adalah bagaimana anda menceritakannya. (dalam dunia film,hanya sedikit orang yang mencari tahu tentang film apa yang akan ditontonnya.Akan tetapi mereka mencari tahu tentang film, setelah film tersebut ditontonnya.)
III. ASESMENT

IV. TUGAS-TUGAS1. Tugas Terstruktur2. Tugas Mandiri
V. BAHAN BACAAN DAN TONTONAN1. Bahan BacaanDavid Howard and Edward Mabley. The Tool of Screenwriting, A Writer's

Guide To The Craft And Elements Of A Screenplay. (St. Martin's Press, NewYork, 1993)Glynn Turner (Where to Star, How to be a Hollywood scriptwriter :).Himawan Pratista. Memahami Film. (Homerian Pustaka. Yogyakarta.Pat Cooper and Ken Dancyger. Film Production, Writing The Short Film. Focalpress. California.RB Armantono, dan Suryana Paramita. Skenario. Teknik Penulisan Struktur
Cerita Film (FFTV-IKJ Press, Jakarta, 2013)RMA Harymawan, Dramaturgi, (Bandung: CV Rosda,1998).Satyagraha Hoerio, Ed. (Asrul Sani) Sejumlah Masalah Sastra. (Sinar Harapan.Jakarta. 1986)Seno Gumira Ajidarma. Layar Kata (Yogyakarta : Bentang, 2000)Syd Field. Screenplay The Foundations Of Screenwriting, (Delta. Canada,2005).

2. Bahan Tontonan
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BAB III

CHARACTER

I. TUJUAN INSTRUKSIONALSetelah pembahasan materi ini mahasiswa mampu menjelaskan hal-halmeliputi : defenisi character, fungsi character, jenis character dan caramenciptakan character.
II. MATERIMateri dalam bab ini meliputi : defenisi character,  fungsi character, jenis
character dan cara menciptakan karakter.
A. Defenisi CharacterUntuk memahami defenisi character, terdapat beberapa pendapat tentang
character yang antara lain :1. Harimawan.Harymawan (1993 : 25), karakter bisa juga disebut tokoh, adalah bahanyang paling aktif yang menjadi penggerak cerita.2. Lagos EgriLagos Egri dalam The Art Of Drama Writing. Simon And Scuster. NewYork (1923 : 100) What is character? A factor whose virtues have not yet

been discovered.3. RB.Armantono.Karakter adalah sarana untuk membawa penonton ke dalam perjalananemosinya, melalui karakter penonton mengalami emosi-emosinyasepanjang perjalanan cerita.
B. Jenis dan Fungsi CharacterJoseph Campbell : The base of a good story is of course a character which

allows the audience to emphasize and identify with the protagonist. During his

journey the hero will meet many different characters, supporting or counteractive.
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Jenis dan fungsi karakter dibahas dalam satu bahasan, karena jenis characterdibedakan karena fungsinya.Secara umum character terbagi menjadi … jenis, yaitu :1. Protagonist2. AntagonistDari dua jenis tersebut kemudian ada yang memecahnya menjadi tiga atau empatjenis. Sony Set (2008 : 234,35) Karakter terbagi dua jenis yang digolongkandengan tugas dan fungsinya, karakter protagonis dan karakter antagonis. Karakterprotagonist ditugaskan untuk membawa jalannya cerita, menemui beberapakonflik dan memecahkan masalah sehingga mendapatkan penyelesaian. Karakterantagonis adalah bertugas menciptakan masalah, memburu dan menghalangikarakter protagonist. Selain itu karakter antagonis bertugas menggagalkan setiaprencana yang dibuat karakter protagonist dalam mencapai tujuannya.Elizabeth Lutters (2006 : 80-82) membagi karakter menjadi empat jenis, yaituprotagonist, antagonis, tritagonis, dan peran pembantu. Peran protagonist adalahperan yang harus mewakili hal-hal positif dalam kebutuhan cerita. Peran inibiasanya cenderung menjadi tokoh yang disakiti, baik, dan menderita sehinggaakan menimbulkan simpati bagi penontonnya. Peran antagonis adalah peran yangharus mewakili hal-hal negatif dalam kebutuhan cerita. Peran ini biasanyacenderung menjadi tokoh yang menyakiti tokoh protagonist. Dia adalah tokohyang jahat sehingga akan menimbulkan rasa benci atau antipasti penontonnya.Peran tritagonis adalah peran pendamping, baik untuk peran protagonist maupununtuk peran antagonis. Peran pembantu merupakan tokoh pelengkap, gunanyamendukung rangkaian cerita.Harymawan. (1993 : 9) Protagonist ialah peran yang membawakan ideprinsipiil, dan antagonis ialah lawan protagonist yang menentang ide prinsipiil.Lagos Egri (1923 : 100) mengutip Websters Dictionary mengatakan :
The pivotal character is protagonist. Protagonist  is who takes the lead in any
movement or cause. Anyone who opposes protagonist is an opponent or
antagonist. Without pivotal character  there is no play.  The pivotal character
is the one  who create conflict and make the play move forward. Protagonisadalah orang  berperan sebagai  pemimpin dalam setiap gerakan ataupenyebab. Siapapun yang menentang protagonis adalah lawan atauantagonis. Tanpa karakter penting tidak ada play. Karakter penting adalahorang yang menciptakan konflik dan membuat bermain maju.
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Lagos Egri (1923 : 113) The antagonist is the one who holds back  the ruthlessly on

rushing protagonist. He is the one against whom the ruthless characters excerts all is

strength, all his cunning, all the resources of his inventive power.

Armantono dan Surya Paramita ( 2014 : 2) Protagonist adalah  tokoh yang sanggupmenciptakan proses identifikasi. Proses identifikasi terjadi apabila penontonmenyamakan dirinya dengan protagonist sehingga ikut merasakan suka dukanya.Proses identifikasi terjadi apabila penonton bersimpati kepada protagonist. Ketikamembahas karakter tentunya sangat erat hubungannya dengan plot, konflik,dramatik, dan semua saling mempengaruhi satu sama lain, elemen sebuah ceritaadalah kesatuan. Syd Field (2005 :  46) tentang esensi character mengatakan :
Character is the essential internal foundation of your screenplay. It is the heart
and soul and nervous system of your screenplay. Before you can put one word
down on paper, you must know your character.
Character adalah dasar internal yang penting dari skenario anda. Ini adalahjantung dan jiwa dan sistem saraf dari naskah Anda. Sebelum anda dapatmenempatkan satu kata di atas kertas, anda harus tahu character anda

Character ArchetypesJoseph Campbell dalam The Hero with a Thousand Faces melihat character dari sisiyang berbeda dengan beberapa pemikir lain. An Archetype is a model something is

based on, a recurring pattern of acharacters behavior or actions. Joseph Campbell's

archetypes are rooting in myths and legends used in many cultures but especially by

the Greeks. Every important character can be placed in one of the archetypes.

Archetypes can be people, animals or objects, they canbe external (action) or internal

(belief, conscience) and they can be positive or negative.1. The Hero

The hero, most of the time it will be the protagonist of the story, is willing to

serve and to sacrifice. His essence is not about bravery or nobility but the will

to sacrifice his life for the bigger cause. The mythic hero must pay a price to

reach his goal. Dependingon the genre of the story the sacrifice can be his life,

his love or his own happiness. During his journey the character of the hero

grows from a self centered ego to a new and better identity. This grow is just
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possible by separation from his ordinary world and his safety zone which most

of the time means his family or another kind of group. He is send out to a

challenging new world full of strangers and jeopardy to finally return to his

old ordinary world but with an extended view. The heart of the story often

builds around the life lesson the hero needs to learn during his travel. He will

learn that lesson through another character often the mentor or the lover but

sometimes it could also be the antagonist or villain who teaches the hero.

Also other characters can have heroic features. Especially the antagonist and

counterpart of the hero often has an heroic side. The villain is willing to

sacrifice everything to obtain his goal which is contrary to the hero’s one.

It's important to understand that the hero doesn't have to be a hero in the

classical greek manner. He could be an innocent Star wars loving computer

geek drawn into a journey by stepping into the wrong door at the wrong time.

In the beginning there will be nothing heroic about the main character. But

his grow and his travel will lead him to heroic actions and self sacrifice.2. The Herald

The main function of the herald is to announce the challenge. This

announcementis the key event sending the hero to his journey. The herald is

the person or the piece of information which rattles up the hero's ordinary

world. The herald can have many different shapes; it could be a person, an

event, a force, the start of a war and so on. The second function of the herald is

to warn the hero while he is send of to his challenge.3. The Mentor

The mentor could be the drill instructor, the older police officer, the aged

warrior, agrandparent and so on. He represents the wise and grown qualities

of mankind. The main role of the mentor is to teach and to guide the hero

when ever he struggles. The teacher sometimes seems to be a foolish person

but offers the right gift at the right time. The gift can be whatever the story

needs like medicine, weapons, a key or an missing important information.

Typically the hero needs to pass some sort of test to be dignified to receive the

gift by the mentor. Often the gift seems to be an object without any

significance but turns out to be the key to go on. The hero doesn't always



25

appreciate the help and assistance of the mentor. Best example I can think of

is Obi- Wan Kenobi in George Lucas Star wars. He acts as a mentor for Anakin

and Luke Skywalker. Both of them sometimes struggle with him and often

don't appreciate his help but in the critical moments they always turn back to

his guidance.4. The Threshold Guardian

The first barrier the hero has to overcome, also known as the first obstacle,

will be appear in the shape of the threshold guardian. His main role is to block

the hero's road and to test him. The threshold is the gateway from the

ordinary world to the special world and the guardian is its gatekeeper. He is

usually not the antagonist but a henchman or employee of him. This clash of

the threshold guardian and hero is just the first initial test which the hero will

have to face on his path to the arch-villain. The threshold guardian can also

appear as a neutral or an ally testing the hero's worthiness. Another role of

the guardian is to show that the road will not be easy and that the hero needs

to grow to be able to resolve all challenges. The encounter

between threshold guardian and hero will be early in the story, typically soon

after the call to adventure.5. The Shapeshifter

The shapeshifter is the by far the most uncertain and question raising

character. Hejumps in between different personalities often in very significant

ways. The changeability of the shapeshifter is the core of it's archetype. The

hero is uncertain about the shapeshifter's aims and allegiance and so is the

audience. The truth of his claims are often disputable. The shapeshifter can be

male or female but is commonlyfrom the opposite sex and the hero shows

romantic interest in the shapeshifter. Sometimes the shapeshifter can appear

as a buddy figure of the same sex. The mainrole of the shapeshifter is to drive

the story by adding suspense about the character. This happens because the

hero and the audience question and doubt their own beliefs and assumptions

about the character. The changing nature of the shapeshifter causes the hero

to change along with him. Like other archetypes it is possible for other

characters to use some features of the shapeshifter at different times in the
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story. A often common example is the hero taking the role of the shapeshifter

to pass an obstacle. Also mentors often have a shapeshifter side.6. The Shadow

This archetype represents all the things we condemn and deny. The shadow is

the negative force in the story often taking the form of the antagonist. But

only if the antagonist is also the villain. Sometimes the antagonist is a descent

person but his intentions disagree with the hero's ones. But if the antagonist is

the villain than he is also the shadow. The hero needs to battle against the

shadow to reach his goal andthe fight goes until the deadly end. The shadow

doesn't see himself as a villain. He thinks that he is the hero and the story's

hero is the villain.7. The Trickster

The main role of the trickster is to provide a comedy relief for the story to

offset heavy dramatic tension. Often the trickster is an ally or the sidekick of

the hero or the villain. He uses the force of cunning to win against stronger

and more powerful opponents. The trickster the clown of the story. He's

responsible to keep things in proportion.

C. DIMENSI CHARACTER.Harymawan (1993 : 25) mengungkapkan bahwa character memiliki tigadimensi, yaitu dimensi fisiologis, sosiologis, dan psikologis.1. Dimensi fisiologisDimensi fisiologis meliputi :a. Usia (tingkat kedewasaan)b. Jenis kelaminc. Keadaan tubuhd. Ciri-ciri muka dan sebagainya.2. Dimensi sosiologisDimensi fisiologis meliputi :a. Status socialb. Pekerjaan, jabatan, peranan dalam masyarakatc. Pendidikan
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d. Kehidupan pribadie. Pandangan hiduo, kepercayaan, agama, ideologyf. Aktivitas social, organisasi, hobbyg. Bangsa, suku, keturunan3. Dimensi psikologisDimensi fisiologis meliputi :a. Mentalitas, ukuran moral/membedakan antara yang baik dan yangtidak baikb. Temperamen, keinginan dan perasaan pribafi, sikap dan kelakuanc. IQ, (intelligence quotient), tingkat kecerdasan, kecakapan,, keahliankhusus dalam bidang-bidang tertentu.Sebuah character tentunya mempunyai beberapa elemen, yaitu fisik,sosiologi, dan psikolog. Elemen karakter menurut Fred Suban, (2009 : 77-78)adalah sebagai berikut:(1)Fisik; jenis kelamin, umur, berat dan tinggi badan, warna rambut,warna mata, warna kulit, postur tubuh, penampilan (menawan, gemuk,kurus, rapi, tidak rapi), ras/hereditas/ ketururnan, (2) Sosiologi; kelas/kasta, pekerjaan, (jenis pekerjaan, lamanaya bekerja, pendapatan, sikapsaat bekerja, kecocokan dengan pekerjaan), pendidikan (banyaknya gelar,jenis sekolah, nilai terbaik dan terburuk), kehidupan rumah (orang tua,kekuasaan, yatim piatu, oramg tua berpisah, mental orang tua, statusperkawinan, bagaimana sikap orang tua kepada anak- anaknya),kepercayaan, ras, kewarganegaraan, keterlibatan politik, kesenangan,hobi. (3) Psikologis; Standar moral, seksualitas, ambisi pribadi, frustasi(hal penyebab dari keluarga atau komunitas, peristiwa bersifattraumatic), temperamen (tenang, easy going, energik, pesimis, optimis),sikap dalam hidup (sering berhenti, militant, tidak mau kalah),kelemahan- kelemahan (obsesi, rintangan, ketakutan, fobia), kemampuan(bahasa, bakat), kualitas (imajinasi, kebijaksanaan, perasaan, kemampuanmempengaruhi), IQ.Syd Field, 2005 : 44) mengatakan how the character reacts to that incident is what

illuminates and truly defines is/her character. Bagaimana karakter bereaksi
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terhadap insiden itulah yang menerangi dan benar-benar mendefinisikankepribadiannya.
D. MENCIPTAKAN CHARACTER

Character dapat diciptakan dengan beragam cara atau pemikiran. Syd Filed(2005 : 48) mengatakan :
There are several ways to approach creating your characters and all of them
are valid, but you must choose the best way for you. The method outlined below
gives you the opportunity of choosing what you want to use, or not use, in
developing your characters. First, establish your main character. Who is your
story about? Separate the components of his/her life into two basic categories:
interior and exterior. The interior life of your character takes place from birth
up until the time your story begins. It is a process that forms character. The
exterior life of your character takes place from the moment your film begins to
the conclusion of the story. It is a process that reveals character.Ada beberapa cara untuk mendekati menciptakan character anda dan semuadari mereka adalah valid, tetapi anda harus memilih cara terbaik untuk anda.Metode yang diuraikan di bawah memberi Anda kesempatan untuk memilihapa yang ingin anda gunakan, atau tidak menggunakan, mengembangkan
character anda. Pertama, membangun character utama anda. Siapa ceritaanda tentang? Memisahkan komponen/hidupnya menjadi dua kategoridasar: interior dan eksterior. Kehidupan interior character anda berlangsungdari lahir sampai waktu cerita Anda dimulai. Ini adalah proses yangmembentuk character. Kehidupan luar character anda berlangsung dari saatfilm yang anda mulai kesimpulan dari cerita. Ini adalah proses yangmengungkapkan character.

Diagram Penciptaan Character

CHARACTER

INTERIOR EXTERIOR

(From birth till present) (From star of movie to end)

Emotional life Physical life

Forms character Reveal
character

Define the need
Action is
character
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Syd Field  (2005 : 48) You cannot reveal what you don't know. Thus, it's important to

make the distinction between knowing your character as a thought, notion, or idea in

your head and revealing him or her on paper. Anda tidak dapat mengungkapkan apayang anda tidak tahu. Ini, penting untuk membuat perbedaan antara mengetahui
character anda sebagai pemikiran, gagasan, atau ide di kepala anda danmengungkapkan dia atas kertas
Syd Field. (2005 : 3) mengatakan :

The craft of screenwriting is a creative process that can be learned. To tell a
story, you have to set up your characters, introduce the dramatic premise (what
the story is about) and the dramatic situation (the circumstances surrounding
the action), create obstaclesKeterampilan menulis skenario merupakan proses yang dapat dipelajari.yang harus digaris bawahi adalah to tell a story, menyampaikan ataumenceritakan cerita, bukan membuat cerita harus diciptakan character,memperkenalkan dramatic premis (cerita tentang apa), dan situasi dramatic(situasi tempat kejadian), ciptakan hambatan.Artinya menceritakan cerita yang sudah ada dalam format penulisan skenario.Cerita sudah finish sebelum proses penulisan skenario dimulai. Syd Field. (2005 :43) mengatakan :
In The Art of Fiction, Henry James says that the incidents you create for your
characters are the best ways to illuminate who they are—that is, reveal their
true nature, their essential character. How they respond to a particular
incident or event, how they act and react, what they say and do is what really
defines the essence of their character. Henry James mengatakan bahwainsiden yang anda buat untuk karakter anda adalah cara terbaik untukmenerangi siapa mereka-yang, mengungkapkan sifat sejati mereka,kepribadian utama mereka. Bagaimana mereka menanggapi insiden atauperistiwa tertentu, bagaimana mereka bertindak dan bereaksi, apa yangmereka katakan dan lakukan adalah apa yang benar-benar mendefinisikanesensi kepribadian mereka.Kepribadian seorang tokoh atau dimensi-dimensi character dapat diungkapdengan menghadapkan tokoh tersebut pada suatu insiden. Artinya seseorang bisadikatakan hebat atau baik apa bila dia hebat dan baik dalam mengatasi suatusituasu yang tidak normal atau dalam sebuah insiden.

So what is character? Action is character; a person is what he does, not what he says.(Syd Field. 2005 : 47)
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Syd Field. (2005 : 55) We can know a lot about characters by how they react, or

behave, in certain situations. Kita bisa tahu banyak tentang karakter denganbagaimana mereka bereaksi, atau berperilaku, dalam situasi tertentu.
Syd Field. (2005 : 63) Because building character is part of the mystery and magic

of the creative process. It is an ongoing, never-ending, continuing practice. Karenamembangun character adalah bagian dari misteri dan keajaiban dari proseskreatif. Selalu berlangsung, tidak pernah berakhir, teruslah berlatih menciptakan
character.
Syd Field.  (2005 : 63) mengatakan :

I saw that every main, or major, character has a strong dramatic need.
Dramatic need is defined as what your main characters want to win, gain, get,
or achieve during the course of your screenplay. The dramatic need is what
drives your characters through the story line. It is their purpose, their mission.
(Saya melihat bahwa setiap main atau major, character memiliki kebutuhandramatis yang kuat. Kebutuhan dramatis didefinisikan sebagai apa yang main
characters ingin menangkan, memperoleh, mendapatkan, atau mencapaiselama perjalan cerita dalam skenario anda. Kebutuhan dramatis adalah apayang mendorong characters anda masuk alur cerita. Ini adalah tujuan, misimereka mereka)

Glynn Turner. Where to Star, How to be a Hollywood scriptwriter. (PDF Version, … :18) mengatakan :
One of my own scripts involves a doctor. But I don’t know much about doctors
or medical formalities so I had to go out and find a doctor through my friends,
who I could talk to and ask questions to. I also read some medical books.
Basically, if you want your characters to sound real, to sound like they know
what they’re talking about, you have to do research. You have to look into who
they are and what they would know. How they would feel about certain
situations.Artinya bahwa untuk menciptakan character, dilalui dengan filosofi yang samadengan membuat cerita, yaitu dengan riset. Hal ini tentu punya alasan yang kuat,karena cerita sangat erat kaitannya dengan character.
Sebuah character tidak bisa berada disuatu tempat, melakukan sesuatuberdasarkan keinginan penulis. Akan tetapi dia berada disuatu tempat karenadituntut oleh logika cerita yang jelas. Terutama pada bagian setelah set-up. Ketika
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sesuatu terjadi tiba-tiba, seorang berada tiba-tiba di suatu tempat, tanpa adapenjelasan (motivasi) sebelumnya, harus segera dijelaskan. Tanpa itu penontonakan merasa bosan. Apa lagi tanpa penjelasan, penonton akan merasa ditipu.Semua harus berjalan logis.Dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul atau dalam film Lord Of The Ring,seorang tokoh tiba-tiba muncul di suatu tempat, dapat diterima secara logika olehpenonton. Hal itu disebabkan bahwa dalam menonton film tersebut, penontonsudah mengikat dirinya dengan realita kehidupan supranatural.Dalam kebanyakan film, character yang ada dalam cerita adalah manusia,dalam beberapa film terdapat juga charater berupa binatang atau tumbuhan.
Character merupakan suatu hal yang lebih dekat kepada nilai (value) ataupemikiran. Cerita berisi pertarungan antara satu nilai dengan nilai lain, biasanyanilai-nilai kebaikan dengan keburukan. Tujuan utama biasanya adalah untukmemperlihatkan bahwa yang baik itu adalah baik dan pasti akan menang. Apapun
character yang ada dalam sebuah cerita, skenario ataupun film, diciptakan untukmengatakan, mengukuhkan bahwa yang baik adalah baik. Alat bagi penulis untukmenyampaikan fikirannya, bahwa yang baik pasti akan menang. Protagonistdiciptakan untuk mereprestasikan nilai baik, charater lain digunakan untukmengukuhkan bahwa nilai baik adalah baik.  Sifat dan sikap.Mengapa character melakukan “action” ?. mengapa character mengatakan sesuatu?Bukan mereka yang ingin melakukan itu, tapi karena penulis ingin menyampaikaninformasi kepada penonton. Informasi tersebut disampaikan melalui character.Namun demikian agar character bisa dan logis melakukan dan mengatakan semuaitu, character harus dibuat “pantas”, dengan cara set-up. Set-up dalam pada saatmenciptakan character, set-up dalam tahap penulisan skenario, dalam ruang Act I.Pada saat menuliskan apa yang harus dilakukan dan dikatakan character, harusmemikirkan aspek visual.  Dalam dunia skenario, apa yang akan ditulis dalamsetiap halaman skenario, bukan untuk dibaca atau didengar oleh penonton, akantetapi untuk ditonton. Betul ada suara untuk didengar, tapi dunia film berbedadengan radio.  Orang datang ke gedung pertunjukan film, orang duduk di depanlayar televisi adalah  untuk menonton, bukan untuk membaca atau untuk
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mendengar.  Artinya skenario adalah panduan untuk membuat cerita yang akandinikmati dengan cara menonton.
Glynn Turner : Where to Star, How to be a Hollywood scriptwriter. :27)
Writing  interesting, unique characters is critical in any movie script. One of the
things we most enjoy when watching a movie is meeting new people. So don’t copy, or
mimic other characters you’ve seen and liked, you have to come up with fresh and
excite ng characters unseen anywhere else, ever. Don’t write cliché characters who
we’ve seen a million times or the reader will be bored from the get go. Think of
characters you like, and ask yourself why you like them. Why are they so memorable?
One of the answers is probably because they are so unique, that’s why you remember
them so well.
Another might be because of the way they speak. Writing clever dialog is definitely a
skill you will get better and better at. Witty, snappy dialog is crucial in letting us
know the type of person you are setting up. Long, boring, expositional dialog will do
nothing but kill your characters and bore the reader.

III. EVALUASI/ASESMENT
IV. TUGAS-TUGAS1. Tugas TerstrukturTontonlah sebuah film dengan predikat/apresiasi pemeranan terbaik dalamsebuah festival berkelas internasional, jabarkanlah dimensi sertaperkembangan character utama, baik protagonis maupun antagonis,sepanjang perjalanan cerita film.2. Tugas MandiriCiptakanlah suatu character, lengkap dengan setiap dimensinya. Ajaklah

character anda ke sebuah acara makan malam dengan keluarga calon istrianda. Lalu ceritakanlah bagaimana tanggapan character anda tentang calonistri dan kelurga calon mertua  anda. Kalau anda tidak bisa menceritakanbagaimana tanggapan karakter ciptaan anda, character tersebut belumsanggup membuat film yang anda tulis skenarionya laris di pasaran.
V. BAHAN BACAAN DAN TONTONAN2. BAHAN BACAAN
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Alant Wurtzel. Television Production. (McGraw-Hill. New York. 1989)Elizabeth Luthers. M. Yusa Biran. Menulis Skenario Film Fiksi.Lagos Egri. Art Of Drama Writing. Simon And Scuster. New York (1923)Seno Gumira Ajidarma. Layar Kata. (Bentang, Yogyakarta, 2000)Syd Field. Screenplay The Foundations Of Screenwriting, (Delta. Canada,2005).
3. BAHAN TONTONAN



34

BAB IV

KONFLIK

I. TUJUAN INSTRUKSIONALSetelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan mampumenjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan defenisi konflik, fungsi konflik, jeniskonflik, dan cara menciptakan konflik.
II. MATERIMateri dalam bab ini meliputi : defenisi konflik, fungsi konflik, jenis konflik,dan cara menciptakan konflik.
A. DEFENISIKata konflik berasal dari bahasa Inggris, conflict. Dalam kamus bahasaIndonesia, konflik berarti.Dalam dunia penulisan skenario ataupun film beberapa pendapatmengemukakan tentang defenisi konflik.1. Armantono dan Suryana ParamitaArmantono dan Suryana Paramita (2014 : 21). Konflik adalahperbenturan antara kehendak dan hambatan. Konflik terjadi karena salahsatu tujuan, protagonist atau antagonis, harus gagal demi tercapainyatujuan yang lain. Tinggi rendahnya konflik ditentukan oleh dua unsur,yaitu besar kecilnya kehendak, dan besar kecilnya hambatan.2. Lagos EgriLagos Egri (1923 : 162) Rising conflict is the result of a clear-cut premise

and well-orchestrated, three-dimensional character (……, sosiologycal,

psikologycal), among whom unity is strongly establish.Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, tidak terdapat perbedaan pendapatyang membuat ambigu makna antara makna kata konflik dengan kata conflict.Selanjutnya dalam buku ini akan dipakai kata konflik yang kedudukan danmaknanya sama dengan kata conflict.
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B. FUNGSI
Syd Field (2005 : 25) All drama is conflict. Without conflict, you have no action;

without action, you have no character; without character, you have no story;

and without story, you have no screenplay.

John Howard Lawson’s (1960: 323) The basic factor in the film story, as in all

stories, is conflict. Ada pertentangan, tanpa ada pertentangan tidak ada aksi. Tanpaada aksi tidak akan muncul karakter, tanpa ada karakter tak ada cerita, tanpa adacerita tak ada skenario. Skenario adalah muara sekaligus media. Skenario berisicerita yang di dalamnya terdapat karakter (tokoh/orang) yang melakukan sesuatuyang disebabkan oleh adanya conflict (pertentangan). Conflict dalam hal ini harusdipahami sebagai sebuah pertentangan, bukan masalah. Conflict akan munculkalau masalah dipercahkan, atau ketergangguan diatasi. Tidak semua masalahdapat bermuara pada conflict, masalah yang dibiarkan atau tidak dipecahkan  tidakakan menimbulkan conflict.  Seorang anak  petani miskin diculik, penculik mintatebusan uang 200 juta rupiah. Penculik mengancam akan membunuh anaktersebut kalau tidak memberikan uang tebusan. Peristiwa penculikan tersebuttidak akan jadi conflict kalau si petani membiarkan saja anaknya tersebut karenatidak punya duit untuk menebusnya. A story without conflict is a story that’s going

nowhere.Armantono dan Suryana Paramita (2014 : 22)Cerita tanpa perjuangan tidakpernah menjadi dramatic. Nilai dramatic baru muncul apabila protagonistmemiliki kehendak yang kuat terus maju sekalipun harus menghadapi hambatanyang besar sehingga menimbulkan konflik yang tinggi.
The bottom line…if there’s no dramatic conflict, there’s no drama. Even in comedy

(which is drama with a twist), there is conflict. Remember the comedy TheHangover? It’s conflict haven! While the film itself doesn’t do much for me, it is

certainly filled with conflict and obstacles.Intinya ... jika tidak ada konflik dramatis, tidak ada drama. Bahkan dalam komedi(yang drama dengan twist), ada konflik. Ingat komedi The Hangover? Ini surga



36

konflik! Sedangkan film itu sendiri tidak berbuat banyak bagi saya, hal ini tentunyapenuh dengan konflik dan rintangan.
Now, I should probably share that conflict is not really the same thing as anobstacle. By definition, conflict is: an argument, a disagreement (often long-lasting), a conflict of interests, a clash of opposition (like wishes or needs), adispute, a quarrel, a struggle, warfare, etc. Obstacle is: a thing that blocks one’sway or hinders one’s progress. Such as an obstacle to achieving a goal.Sekarang, saya mungkin harus berbagi konflik yang tidak benar-benar hal yangsama sebagai hambatan. Menurut definisi, konflik adalah: argumen, perselisihan(sering tahan lama), konflik kepentingan, benturan oposisi (seperti keinginan ataukebutuhan), sengketa, pertengkaran, perjuangan, peperangan, dll Kendala adalah:hal yang menghalangi jalan seseorang atau menghalangi kemajuan seseorang.Seperti hambatan untuk mencapai suatu tujuan.
In a screenplay, an obstacle is any resistance to the main characters want ordesire. Now, want or need creates action, so it’s imperative that you define yourcharacter’s need early-on. When obstacles occur and work against each other, theycreate dramatic conflict, and this is GOOD! Here is a life example: Dalam skenario,hambatan adalah setiap perlawanan terhadap karakter utama inginkan ataukeinginan. Sekarang, ingin atau perlu menciptakan tindakan, jadi penting bahwaAnda menentukan kebutuhan karakter Anda di awal-on. Ketika hambatan terjadidan bekerja terhadap satu sama lain, mereka menciptakan konflik yang dramatis,dan ini adalah baik! Berikut ini adalah contoh kehidupan:
The roofer’s ladder fell over and he has to go to the restroom in the worst possibleway. All of the other roofers have gone to lunch, and he is alone. He has a need, butthe obstacle is the ladder that fell over. What’s he going to do? Yell, scream, tryand find another way down… This roofer’s need motivates him to ACT and over-ride the obstacle. Obstacles can be prodded by other people or by circumstances.In the case of the roofer, his circumstance was the obstacle.
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tangga roofer ini jatuh dan dia harus pergi ke kamar kecil dengan cara yangterburuk mungkin. Semua roofers lainnya telah pergi ke makan siang, dan diasendirian. Dia memiliki kebutuhan, namun kendala adalah tangga yang jatuh. Apayang akan dia lakukan? Berteriak, menjerit, mencoba dan menemukan cara lainturun ... Kebutuhan ini roofer ini memotivasi dia untuk ACT dan over-naikhambatan. Hambatan dapat didorong oleh orang lain atau oleh keadaan. Dalamkasus roofer itu, keadaan nya hambatan.
As a screenwriter, you have to inject conflict into your script to keep the actionmoving along so the audience will remain interested.Sebagai penulis skenario, Anda harus menyuntikkan konflik menjadi naskah Andauntuk menjaga aksi bergerak sepanjang sehingga penonton akan tetap tertarik.
Conflict is most important when it stands in the way of the protagonists successand/or transformation. In other words, what is trying to keep your hero fromsucceeding? The use of conflict and obstacles in a screenplay are immenselyimportant, in fact, dramatic conflict (motivation vs. obstacle) is the very thing thatdrives the story. Conflict creates dramatic tension.Elizabeth English, founder of the Moondance Film Festival in Colorado says, “Thereare five distinct types of conflict that can be used in screenwriting. Inner orpersonal conflict, relational conflict, social or local conflict, situational conflict, anduniversal or cosmic conflict. All five types of conflict can be in a single screenplay,and can involve most, if not all of the characters, interacting with each other andwith the protagonist and antagonist(s). Conflict as the central event drives thestory and the characters.Konflik yang paling penting ketika berdiri di jalan kesuksesan protagonis dan /atau transformasi. Dengan kata lain, apa yang sedang mencoba untuk menjagapahlawan Anda dari berhasil? Penggunaan konflik dan hambatan dalam skenarioyang sangat penting, pada kenyataannya, konflik dramatis (motivasi vs hambatan)adalah hal yang sangat yang mendorong cerita. Konflik menciptakan ketegangandramatis.
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Elizabeth Inggris, pendiri Festival Film Moondance di Colorado mengatakan, "Adalima jenis yang berbeda dari konflik yang dapat digunakan dalam naskah. Dalamatau pribadi konflik, konflik relasional, konflik sosial atau lokal, konflik situasional,dan konflik yang universal atau kosmik. Semua lima jenis konflik dapat beradadalam skenario tunggal, dan dapat melibatkan sebagian besar, jika tidak semuakarakter, berinteraksi satu sama lain dan dengan protagonis dan antagonis (s).Konflik sebagai acara sentral mendorong cerita dan karakter.
Conflict in the plot structure breathes life into your story! The audience relates toyour protagonist and to the conflicts he or she faces. The patterns of tensionresulting from the visible and invisible forces the characters overcome create abelievable reality for the film-goer, and increase the film’s impact on thataudience.”There is no doubt that inner conflict is the most difficult to relay on the screen, in-particular of it’s the main conflict in a story. A great example of this is in the film
American Beauty. is the hardest type of conflict to convey successfully in a film, ifthat’s the central focus of conflict in the story.Konflik dalam struktur alur meniupkan kehidupan ke dalam cerita Anda! Parapenonton berkaitan dengan protagonis Anda dan konflik dia menghadapi. Polaketegangan yang dihasilkan dari kekuatan terlihat dan tak terlihat karaktermengatasi menciptakan realitas dipercaya untuk film-bioskop, dan meningkatkandampak film pada penonton itu. "Tidak ada keraguan bahwa konflik batin adalah yang paling sulit untuk relay padalayar, di-tertentu itu konflik utama dalam cerita. Sebuah contoh yang bagus darihal ini adalah dalam film American Beauty. adalah jenis yang paling sulit darikonflik untuk menyampaikan berhasil dalam sebuah film, kalau itu fokus utamakonflik dalam cerita.Conflict is an essential element in every screenplay, no matter what the genre. Theaudience needs to see the protagonist succeed on his or her journey, but part ofthat success is in his or her ability to overcome every obstacle and to beatcontinual conflict in the story.
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William Shakespeare’s Hamlet is all about internal conflict. Hamlet is in a war withhis conscience and his inner conflict is actually resolved as he is dying, when herealizes that his mother wasn’t a part of planning his father’s death. Konflikmerupakan elemen penting dalam setiap skenario, tidak peduli apa genre.penonton perlu melihat protagonis berhasil pada nya perjalanan, tetapi bagian darikesuksesan yang ada di kemampuannya untuk mengatasi setiap rintangan danmengalahkan konflik terus-menerus dalam cerita.William Shakespeare Hamlet adalah semua tentang konflik internal. Hamlet adalahdalam perang dengan hati nuraninya dan konflik batinnya sebenarnya diselesaikankarena ia sedang sekarat, ketika ia menyadari bahwa ibunya bukanlah bagian dariperencanaan kematian ayahnya.
So, as you’re writing your story, REMEMBER as important as it is to create conflictto move your story along, so too must you create a main obstacle that yourprotagonist (hero) will struggle to overcome.Jadi, seperti yang Anda sedang menulis cerita Anda, INGAT sama pentingnyadengan itu adalah untuk menciptakan konflik untuk memindahkan cerita Andabersama, demikian juga harus Anda membuat kendala utama yang protagonisAnda (pahlawan) akan berjuang untuk mengatasi.
C. JENISKonflik dalam cerita terbagi menjadi tiga, yaitu ekternal, internal dankompilasi. Konflik eksternal terjadi apabila gangguan terhadap protagonistditimbulkan oleh pihak luar. Konflik internal terjadi apabila gangguan terhadapprotagonist terjadi dalam dirinya. Bruce Block  (2008 : 224) mengatakan :

The middle part of a story is called the conflict. When the story begins, there’s
usually little or no conflict, and as the story develops, the conflict increases in
intensity. A conflict can be internal or external. An internal conflict involves an
emotional struggle.
(Bagian tengah cerita disebut konflik. Ketika cerita dimulai, biasanya ada sedikit
atau tidak ada konflik, dan sebagai cerita berkembang, meningkat konflik intensitas.
Konflik dapat internal atau eksternal. Konflik internal melibatkan perjuangan
emosional.)
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Types of Conflict

External vs. InternalAn external conflict is a physical obstacle that exists in the world of the story
and prevents a character from achieving a goal, such as your computercrashing minutes before the deadline to upload your final exam. Konflik eksternalmerupakan hambatan fisik yang ada dalam dunia cerita dan mencegah karakterdari mencapai tujuan, seperti komputer Anda menerjang menit sebelum bataswaktu untuk meng-upload ujian akhir Anda.In Little Miss Sunshine (2006), one external conflict the family has to overcome isthe distance. They have to travel from Albuquerque, New Mexico to RedondoBeach, California. But as a screenwriter, what do you do? You throw even moreobstacles their way:On the other hand, an internal conflict is a psychological barrier or doubt that
exists inside the character’s head that also prevents him or her from
comfortably achieving a goal: Should I pursue the career of my dreams as apainter or obtain a more secure occupation doing something boring but that paysbetter like real estate? This is a dilemma many of us face.konflik internal adalah penghalang psikologis atau keraguan yang ada di dalamkepala karakter yang juga mencegah dia dari nyaman mencapai suatu tujuan:Haruskah saya mengejar karir impian saya sebagai pelukis atau mendapatkanpekerjaan yang lebih aman melakukan sesuatu yang membosankan tapi yangmembayar lebih baik seperti real estat? Ini adalah dilema banyak dari kita wajah.
2) Source of ConflictAnother category for conflict is based on where the conflict stems from. Does itcome from nature, society, a villain, or the protagonist himself? The writer has toknow this from the get-go because the answer will be the primary driving conflictof the movie. I think these are self-explanatory, but here are some movie examplesto help you understand this:kategori lain konflik berdasarkan mana konflik berasal dari. Apakah itu berasaldari alam, masyarakat, penjahat, atau protagonis sendiri? Penulis harusmengetahui ini dari mendapatkan-pergi karena jawabannya akan menjadi konflikutama mengemudi film. Saya pikir ini adalah cukup jelas, tapi di sini ada beberapacontoh film untuk membantu Anda memahami hal ini:

 Man against Another Man (or a Monster/Villain)
o High Noon
o Any James Bond film
o The Mummy
o Silence of the Lambs

 Man against Society:
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o The People vs. Larry Flynt
o The Shawshank Redemption
o 12 Angry Men
o Gladiator

 Man against Nature:
o Jaws
o Dante’s Peak
o The Perfect Storm
o Titanic
o Gravity

 Man against Himself
o A Beautiful Mind
o Good Will Hunting
o The Lost WeekendIf these categorizations are not clear to you, or if you don’t know these movies toowell and want me to elaborate more, let me know in the comments below this post,and I will try to make sense for you.Jika kategorisasi ini tidak jelas bagi Anda, atau jika Anda tidak tahu film ini terlalubaik dan ingin saya untuk menguraikan lebih, beritahu saya di komentar di bawahposting ini, dan saya akan mencoba untuk masuk akal bagi Anda.Bear in mind that these categories are not exclusive. You can mix and match themin anyway you think is suitable to your story. However, more often than not, one ofthese types will be more predominant. For instance: although I listed Gladiatorunder Man Against Society, I can definitely make an argument for Man AgainstAnother Man as well. In fact, I think Man Against Another Man is more of the casefor this film since the Emperor provokes most of the misfortunes in theprotagonist’s life.Ingatlah bahwa kategori ini tidak eksklusif. Anda dapat mencampur danmencocokkan mereka dengan cara apapun yang Anda anggap cocok untuk ceritaAnda. Namun, lebih sering daripada tidak, salah satu dari jenis ini akan lebihdominan. Misalnya: meskipun saya terdaftar Gladiator di bawah Man AgainstSociety, saya pasti dapat membuat argumen untuk Man Against Man lain juga.Bahkan, saya pikir Man Against Man lain yang lebih dari kasus untuk film ini sejakKaisar memprovokasi sebagian besar kemalangan dalam kehidupan protagonis.

Compounded Conflict (Konflik diperparah)It is your job as a screenwriter to create what I call Compounded Conflict, which is asimple nickname for conflict on top of conflict on top of conflict.Ini adalah tugas Anda sebagai penulis skenario untuk menciptakan apa yang sayasebut Compounded Konflik, yang merupakan nama panggilan sederhana untukkonflik di atas konflik di atas konflik.
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Why stop at Man Against Nature when you can have Man Against Society as well?It’s these combinations that make amazingly dramatic situations.Kenapa berhenti di Man Against Nature ketika Anda dapat memiliki Man AgainstMasyarakat juga? Ini kombinasi ini yang membuat situasi luar biasa dramatis.For example, the main conflict in Jaws is killing the shark (Man Against Nature).But how does that goal come about? Sheriff Brody merely wants to protect thecitizens in his town. The easy solution would be to simply close the beach, but theMayor is worried that reports of a shark attack would ruin the summer touristseason, so the Mayor overrules the Sheriff (Man Against Society and Another Man).Brody still wants to protect the townspeople, but the solution to hunt the beasthimself is not an easy decision because he’s aqua-phobic (Man Against Himself).When his son nearly escapes a shark attack, Brody finally decides to take mattersin his own hand, finally placing the Man Against Nature front and center.Misalnya, konflik utama di Jaws membunuh hiu (Man Against Nature). Tapibagaimana tujuan itu bisa terjadi? Sheriff Brody hanya ingin melindungi warga dikotanya. Solusi mudah untuk hanya akan menutup pantai, namun Walikotakhawatir bahwa laporan dari serangan hiu akan merusak musim liburan musimpanas, jadi Walikota mengesampingkan Sheriff (Man Against Masyarakat dan lainMan). Brody masih ingin melindungi warga kota, tetapi solusi untuk berburubinatang sendiri adalah bukan keputusan yang mudah karena dia aqua-fobia (ManAgainst sendiri). Ketika anaknya hampir lolos serangan hiu, Brody akhirnyamemutuskan untuk mengambil masalah di tangannya sendiri, akhirnyamenempatkan Man Against Nature depan dan tengah.
Look for it, and you will see Compounded Conflict in most movies. It does wondersfor your story.
Conflict According to Irwin R. BlackerI have this little book titled the Elements of Screenwriting, which I really like for itssimple, unpretentious writing. The book itself is kinda small, which makes it greatfor writers learning the craft or anyone who wants a quick crash course. It waswritten by Irwin R. Blacker, a screenwriting professor at the University ofSouthern California, and here’s what Mr. Blacker has to say about conflict:
The premise is the basis of the conflict: The premise must be clear to the writerbefore he begins to write the script, although it will not be stated in the scriptPremis adalah dasar dari konflik: Premis harus jelas untuk penulis sebelum iamulai menulis naskah, meskipun tidak akan tercantum dalam script

o What is the premise in King Lear? Blind trust leads to destruction.
o What is the premise in Macbeth? Ambition leads to its owndestruction.
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Locking conflict into a time frame heightens tension: The time lock addssuspense to the basic conflict by adding a fight against time. Mengunci konflikmenjadi kerangka waktu mempertinggi ketegangan: Waktu kunci menambahketegangan konflik dasar dengan menambahkan melawan waktu.
o The bomb will explode at six tonight.
o Unless the carrier is found by two o’clock, the plague will spread.
o Unless he is proven innocent by midnight, he will be executed.

Conflict need not be locked by violent action: The details of the conflict neednot be stated, but the viewer must know there there’s a conflict and have someidea of its nature. Konflik tidak perlu dikunci oleh tindakan kekerasan: Rinciankonflik tidak perlu dinyatakan, tapi pemirsa harus tahu ada ada konflik danmemiliki beberapa ide dari alam
o A boy asks if anyone knows where his father can be found and getsonly shrugs and sneers.
o A girl in worn clothes stares at a “Help Wanted” sign.

Domestic conflict is the most universal of conflicts: Tragic action is often notagainst enemy, or among neutrals, but among friends or family. konflik rumahtangga adalah yang paling universal konflik: tindakan Tragis sering tidak melawanmusuh, atau di antara netral, tapi di antara teman-teman atau keluarga.
o Oedipus kills his father and marries his mother.
o Blanche du Bois (A Streetcar Named Desire) is raped by her brother-in-law and goes mad.

Conflict in drama is not necessarily violent: while violence makes for goodscripts, a script need not be violent, not even emotionally violent to work Konflikdalam drama belum tentu kekerasan: sementara kekerasan membuat skrip yangbaik, naskah tidak perlu kekerasan, bahkan tidak emosional kekerasan untukbekerja
o The failure of the father and daughter to understand each other

On Golden Pond.
o The inability of Marty, an ugly, 36-year-old butcher, to get a date.-Irwin R. BlackerSyd Field (2005 :  25) mengatakan :

All drama is conflict. Without conflict, you have no action; without action, you have
no character; without character, you have no  story; and without story, you have no
screenplay.
(Semua drama konflik. Tanpa konflik, Anda tidak memiliki tindakan; tanpa tindakan,
Anda tidak memiliki karakter; tanpa karakter, Anda tidak punya cerita; dan tanpa
cerita, Anda tidak memiliki skenario.)



44

(Bruce Block  (2008 : 224) mengatakan :

A conflict builds in intensity as the story progresses. The most intense part of  a
conflict is the climax. At the climax, the main character must choose a path  and win
or lose. At the climax, the internal or external conflict must end.
(Konflik membangun dalam intensitas sebagai cerita berlangsung. Bagian yang
paling intens konflik adalah klimaks. Pada klimaks, karakter utama harus memilih
jalan dan menang atau kalah. Pada klimaks, konflik internal atau eksternal harus
berakhir.)

D. CARA MENCIPTAKAN KONFLIKLagos Egri dalam The Art Of Drama Writing. Simon And Scuster. New York(1923 : 82) Where there no contradiction, there is no conflict.  In this case the

contradiction was ill-defined, as was conflict. Artinya dimana tidak terdapat sebuahpertentangan, disana tidak ada conflict. Conflict dalam hal ini ada nilai yangmuncul dari suatu pertentangan. Armantono dan Suryana Paramita (2014 : 21-22)menciptakan konflik yang tinggi dapat diibaratkan menghadapkan petinju padalawan yang seimbang.Berkaitan dengan jenis karakter, konflik dapat diciptakan dengan caramengganggu kehidupan protagonist secara langsung, bisa juga denganmengganggu protagonist melalui dimensi social kehidupannya, ataumenggabungkan keduanya. Protagonis yang dicuri hartanya, atau diganggukeluarganya, merupakan konflik yang berhubungan langsung dengan individuprotagonist. Polisi yang harus menangkap penjahat merupakan konflik yangberhubungan dengan dimensi social protagonist. Polisi yang harus menangkappenjahat karena sudah membunuh keluarganya, merupakan konflik yangberhubungan dengan individu serta dimensi social protagonist. Konflik seperti inidapat menimbulkan nilai dramatic yang tinggi.Meskipun demikian, penggabungan tersebut juga tidak bisa menjadi jaminan.Apa bila penjahat tersebut merupakan penjahat kelas teri, atau apa bila polisitersebut merupakan polisi yang pemaaf.Lagos Egri (1923 : 169) the conflict is still going higer and higer, revealing

then characters’ inmost feelings; the forces thad made them act as they did ; the

posistin in which they now stand ; the direction in which they are going. Each
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character has a well-defined premise in life. They know what they want-and fight for

it. Lagos Egri (1923 : 183) A good point of attack is where something vital is at

stake at the beginning of a play.Lagos Egri (1923 : 187) what ever your promise, what ever the make-up of

your character, the first line spoken should start the conflict and the inevitable

drive toward the proving of the premise.
Besar kecilnya suatu konflik tidak ditentukan  oleh jenis peristiwa, akanditentukan oleh siapa yang bertentangan. Seekor cicak kesayangan  anak presidenUSA akan menimbulkan konflik yang besar ketika hilang di Inggris dan ditemukanoleh polisi Inggris.  Akan tetapi conflict akan semakin besar bila seekor cicakkesayangan anak kesayangan presiden USA hilang di Inggris, ditemukan oleh polisiInggris. Konflik akan jadi sangat besar ketika cicak kesayangan anak kesayangananak presiden USA hilang di Inggris, ditemukan oleh tentara pembebasan Irlandia.1. Bagaimana cara mencarinya, kalau tidak ketemupun, hal itu tidak akanbegitu mengganggu pemikiran presiden sebuah negara adikuasa.2. Bagaimana cara mencarinya, kalau tidak ketemu akan jadi masalah, akanmengganggu pemikiran presiden sebuah negarai adikuasa, karena yanghilang adalah cicak kesayangan anak kesayangan president. Inggris adalahNegara sahabat USA.3. Bagaimana cara mencarinya, kalau tidak ketemu akan jadi masalah, itucicak kesayangan anak kesayangan. Tetapi USA tidak bisa bekerja samadengan  tentara Inggris  untuk mencari cicak tersebut.  Bisa saja tentarapembebasan Irlandia meminta memaksa USA untuk membunuh tentaraInggris, kalau tidak cicak tersebut yang akan dibunuh. Amerika temanInggris, Inggris musuh dari tentara pembebasan Irlandia. Ini akan memicuconflict yang besar.
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III. EVALUASI/ASESMENT

IV. TUGAS-TUGAS1. Tugas Terstruktur2. Tugas Mandiri
V. BAHAN BACAAN DAN TONTONAN1. BAHAN BACAAN

Alant Wurtzel. Television Production. (McGraw-Hill. New York. 1989)John Howard Lawson’s. Theory and Technique of Playwriting and
Screenwriting.  1960. PDF Version 2014Lagos Egri. Art Of Drama Writing. Simon And Scuster. New York (1923)M. Yusa Biran. Menulis Skenario Film Fiksi.RB Armantono, dan Suryana Paramita. Skenario. Teknik Penulisan Struktur
Cerita Film (FFTV-IKJ Press, Jakarta, 2013)Seno Gumira Ajidarma. Layar Kata. (Bentang, Yogyakarta,Syd Field. Screenplay The Foundations Of Screenwriting, (Delta. Canada,2005).

2. BAHAN TONTONAN
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BAB V

DRAMATIK

I. TUJUAN INSTRUKSIONALSetelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa mampu menerangkanhal - hal mengenai : defenisi dramatik, fungsi dramatik, unsur dramatik, strukturdramatik, perkembangan dramatik.
II. MATERIMateri bahasan pada bab ini meliputi : defenisi dramatik, fungsi dramatik,unsur dramatik, struktur dramatik, perkembangan dramatik.A. DEFENISIDrama, dramatitasasi, dramatisir, dramatic, dramatis. Kata dasar dari semuakata atau istilah tersebut adalah drama. Kata drama merupakan perbendaharaankata Indonesia yang diambil dari bahasa asing. Kata drama merupakan padanankata “dran” dalam bahasa Yunani, yang berarti aksi. Dramatic merupakan katabenda, sesuatu yang benda, hal, aksi, kejadian yang punya daya untukmenggetarkan jiwa atau perasaan.Elizabeth Lutters : 19) arti kata drama adalah sesuatu yang mendebarkan.Sedangkan drama sendiri dipandang sebagai bentuk produk kesenian, meleburkanunsur acting, tata panggung, set dan penonton. Ferdinand Brunetiere menurutHarymawan, mengembangkan konsep tersebut (konflik sebagai dasar dari drama)menjadi the law of drama yang berpokok kepada : lakon harus menghidupkanpernyataan kehendak manusia menghadapi dua kekuatan yang saling beroposisi.Secara teknis disebut “kisah dari protagonist” yang menginginkan sesuatu, dan“antagonis” yang menentang dipenuhinya keinginan tersebut (Harymawan. 1993 :9)
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B. UNSUR DRAMATIKElizabeth Lutters (2006 : 100-103) mengungkapkan bahwa unsur dramatikdalam istilah lain disebut dengan dramaturgi, yakni unsur-unsur yang dibutuhkanuntuk  melahirkan gerak dramatik pada cerita atau fikiran penontonnya. Unsurdramatik meliputi konflik, suspense, couriosity, dab surprise. Konflik adalahpermasalahan yang  kita ciptakan untuk menghasilkan pertentangan dalam sebuahkeadaan sehingga menimbulkan dramatik yang menarik. Suspense adalahketegangan. Ketegangan yang dimaksud disini tidak berkaitan dengan hal-hal yangmenakutkan, melainkan menanti suatu yang bakal terjadi. Couriosity adalah rasaingin tahu atau penasaran penonton terhadap sebuah adegan yang kita ciptakan.Hal ini bisa ditimbulkan dengan cara menampilkan suatu yang aneh sehinggamemancing keingintahuan penonton. Atau, bisa juga dengan berusaha mengulurinformasi tentang sebuah masalah sehinnga membuat penonton merasapenasaran. Surprise adalah kejutan. Dalam penjabaran sebuah cerita, perasaan
surprise pada penonton timbul karena jawaban yang mereka saksikan adalah diluar dugaan.Harymawan. (1993 : 9) pertentangan di antara kedua kekuatan (protagonistdan antagonis) itu mengakibatkan apa yang dinamakan dramatic action.
C. STRUKTUR DRAMATIKStuktur berasal dari kata structure (bahasa Inggris), kata structure mengacupada kata structura (bahasa Latin). Structura merupakan istilah dalam duniaarsitektur, yaitu susunan material-material yang menciptakan keutuhanarsitektural bangunan. (Armantono dan Surya Paramita, 2014 : 157). Artinyastruktur bukan sebagai seluruh element yang membentuk rumah, akan tetapisesuatu yang membuat bangunan bisa terbentuk, bertahan dan dapat berfungsisebagai suatu bangunan. Setiap bangunan, rumah tinggal misalnya, harusdilengkapi dengan sesuatu, apa bila sesuatu itu tidak ada, maka rumah tersebuttidak bisa berdiri, atau tidak bisa bertahan. Setiap rumah harus punya pondasi,tiang, . Tanpa pondasi dan tiang. Rumah tidak bisa berdiri, kalau bisa juga bisabertahan untuk jangka waktu yang pendek.  Ada rumah yang pakai plafon, ada
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yang pakai tangga, pakai lampu hias, pakai taman, ada juga rumah yang tidak pakaiitu semua, namun tetap bisa berdiri dengan kokoh. Artinya plafon, tangga, lampuhias, taman bukan merupakan sebuah struktur.Kekuatan sebuah rumah sangat ditentukan oleh keberadaan, kekuatanstrukturnya. Sebuah rumah wajib punya tiang, besarnya tiang, bahan untukmembuat tiang menentukan kekuatan tiangnya. Kekuatan struktur sebuah rumahtidak hanya ditentukan oleh kekuatan tiang dan  pondasi dan lain-lain, akan tetapijuga sangat ditentukan bagaimana pondasi, tiang disusun dan dihubungkan, sertadisatukan satu sama lainnya.Berbicara soal kekuatan sebuah rumah, adalah bicara tentang struktur. Bicaratentang keindahan sebuah rumah bicara tentang dekorasi. Bicara tentang kekuatandan keindahan sebuah rumah artinya berbicara tentang struktur dan dekorasi.Bergitu juga halnya apa bila dianalogikan pada ilmu bahasa. Sebuah kalimatlazimnya terbentuk dari subjek, predikat, dan objek (SPO), atau subjek, predikat,objek dan keterangan (SPOK). Tanpa dibentuk oleh SPO atau SPOK, sebuah kalimattidak akan bisa dipahami maksud atau informasi yang terkandung di dalamnya.Artinya kalimat tersebut gagal. Persoalan apa yang menjadi S, apa yang menjadi Patau apa yang menjadi O itu adalah persoalan yang lain. Hal ini sama dengan bahanapa yang dijadikan tiang rumah, bahan apa yang dijadikan pondasi rumah.Lalu, bagaimana dengan struktur dramatic dalam skenario.Kerangka cerita/skenario yang dibentuk oleh beberapa informasi dengan fungsi-fungsi tertentu, yang berfungsi untuk menciptakan daya tarik dan ketelibatanpenonton. Struktur dramatic sebuah skenario atau film harus dibentuk denganbaik dan penuh pertimbangan. Setiap informasi harus tertanam dengan baik dalamingatan penonton, karena penonton tidak dapat mengulangi memperolehinformasi yang sudah disajikan. Informasi dalam film terus berlanjut ke depan,penonton film dalam situasi menonton yang konvensional tidak bisa memutarulang film seperti mengulangi membaca sebuah halaman sastra tulis.
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Dramatic plotAristoteles (Klasiks) Gustav Freytag (modern)I Protasis ………………….. Exposition …………………….. (1)II Epitasio ………………….. Complication …………………. (2)III Catastasis ………………... Climax …………………………. (3)Resolution …………………….. (3A)IV Catastrophe ……………... Conclusion ……………………. (4)Catastrope  ……………………. (4A)Denouement (4B)
Dramatic plot  Aristoteles sebagaimana dalam RMA. Harymawan (… : 18)1. Protasis : permulaan, dijelaskan peran dan motif lakon.2. Epitasio : jalinan kejadian3. Catastasis : puncak laku, peristiwa mencapai titik kulminasinya.4. Catastrophe : penutupan.

Gustav Freytag mengembangkan dramatic plotnya berdasarkan analisis terhadapdramatic plot Artistotle’s. Dramatic plot Gustav adalah sebagai berikut :1. Exposition : pelukisan2. Complication : dengan timbulnya kerumitan/komplikasi diwujudkanjalinan kejadian3. Climax4. Resolution : penguraian, mulai tergambarnya rahasia motif5. Conclusion : kesimpulan6. Catastrope : bencana7. Denouement : penyelesaian yang baik.Menurut Brechtian (Bertolt Brecht) dalam Rickrik El Saptaria (2006:27).,mengatakan bahwa struktur dramatik terdiri dari tujuh tahapan yaitu;1. Exposition merupakan bagian awal atau pembukaan dari sebuah ceritayang memberikan penjelasan dan keterangan mengenai tokoh-tokoh cerita,masalah-masalah yang sedang dilakoni, tempat dan waktu ketika ceritaberlangsung.
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2. Inciting-action sebuah peristiwa atau tindakan yang dilakukan olehseorang tokoh yang membangun penanjakan aksi menuju sebuah konflik.3. Conflication adalah penggawatan yang merupakan kelanjutan danpeningkatan dari ekposisi dan incting-action. Salah seorang tokoh ceritamulai mengambil prakarsa untuk mencapai tujuan tertentu, walaupundibayang-bayang I oleh ketidakpastian.4. Crisis merupakan perkembangan suatu tindakan dalam alur cerita menujuklimaks.5. Climax merupakan tahapan peristiwa dramatik yang telah dibangun olehkonflikasi. Tahapan ini melibatkan pihak-pihak yang berlawanan untuksaling berhadapan dalam situasi puncak pertentangan.6. Resolution adalah bagian dari struktur dramatik yang mempertemukanmasalah-masalah yang diusung oleh para tokoh dengan tujuan untukmendapatkan solusi atau pemecahan.7. Conclusion adalah tahap akhir dari jalinan struktur dramatik, dimana nasibpara tokoh mendapat kepastian, bias berupa pesan moral dari peristiwa-peristiwa yang terjadi (Rickrik El Saptaria 2006:27).
Syd  Field (2005 : 3) Set-up, confrontation, and resolutionD. PERKEMBANGAN DRAMATIK DAN GRAFIK DRAMATIK

The Paradigm Worksheet shows a linear story cut into 3 Acts: Act I, Act II and
Act III. Act I also known as the Set up takes about the first 20-30 pages of the script.
Act II contains the main action also known as confrontation and covers about the
half of the film and the script. The confrontation starts with Plot Point I, the event
setting of theprotagonist to his journey and end with Plot Point II where everything
falls apart or resolves. The story is also divided in two halfes: First Half and Second
Half. They are separated by the Midpoint. A turning point (not as big as Plot Point II)
which happens around page 60 of thescript. Followed by the second half of Act II is
Act III also known as Resolution. In this part the confrontation and the problems are
resolved.Paradigma Lembar Kerja menunjukkan cerita linear dipotong menjadi 3 Kisah:Babak I, Act II dan Act III. Bertindak Saya juga dikenal sebagai Mengaturmembutuhkan waktu sekitar 20-30 halaman pertama dari script. Act II berisitindakan utama juga dikenal sebagai konfrontasi dan mencakup sekitar setengahdari film dan script. konfrontasi dimulai dengan Plot titik I, pengaturan acaratheprotagonist untuk perjalanannya dan berakhir dengan Plot Titik II di manasemuanya berantakan atau resolve. Kisah ini juga dibagi dalam dua halfes:
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Semester Pertama dan Kedua Setengah. Mereka dipisahkan oleh Midpoint. Sebuahtitik balik (tidak sebesar Plot titik II) yang terjadi di sekitar halaman 60 dari TheScript. Diikuti oleh paruh kedua Babak II adalah UU III juga dikenal sebagaiResolusi. Pada bagian ini konfrontasi dan masalah diselesaikan.

Sebuah cerita yang mengandung nilai atau tensi yang baik akan mendapat

semacam jaminan “akan ditonton” oleh masyarakat. Kualitas dramatik suatu skenario

oleh beberapa orang pemikir drama ataupun skenario digambarkan dalam berapa grafik

sebagai mana berikut :

1. Grafik Aristoteles

Grafik ini menjelaskan bahwa nilai dramatik disusun semakin lama semakin

meningkat menuju ke puncak tangga dramatik yang dinamakan klimaks. Klimaks

ditempatkan sesaat sebelum film berakhir. Garis menanjak sebenarnya merupakan garis

yang ditarik melintasi puncak-puncak nilai dramatik dalam perjalanan cerita.

Grafik : 1

Eksposis
i

Penggawatan

Klimaks

Tama
t
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Grafik Dramatik Arsitotle’s
Sumber : Elizabeth Lutthers.

Grafik 1 di atas memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam cerita

yang berfungsi membentuk struktur dramatik. Unsur tersebut meliputi eksposisi,

penggawatan, klimaks dan tamat.

2. Grafik Gustav Freytag (Fraytag’s Piramide)

Gustav memformulasikan grafik dramatik seperti piramida yang terpenggal secara

vertical pada bagian tenggah.  Pemenggalan tersebut memperlihat pembagian ruang dan

unsur serta fungsi setiap ruang.

Grafik : 2
Grafik Dramatik Gustav

Sumber : Elizabeth Lutthers.

3. Grafik Misbach Yusa Biran

Grafik dramatic lain ditawarkan oleh Misbach Yusa Biran. Grafik ini masih

memakai pola atau bentuk dasar yang hampir sama dengan Aristotle’s. Perbedaan

terdapat pada bagian akhir cerita, mana cerita berakhir dengan antiklimaks, ujung

cerita yang menggantung. Seluruh resolusi tidak ditampilkan secara utuh, akan

tetapi dibiarkan penonton memikirkannya. Empat elemen pokok dalam grafik ini

adalah eskposisi, penggawatan, klimaks dan antiklimaks.

Exposition Denouement

Inciting Aciddent
Moment of Last
Suspense

(Rising Action)
Complication

(Falling Action)
Reversal

Climax
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Grafik : 3
Grafik Dramatik Misbach Yusa Biran

Sumber : Elizabeth Lutthers.

4. Grafik HudsonGrafik dramatik lain ditawarkan oleh Hudson.

Grafik : 4
Grafik Dramatik Hudson

Sumber : Elizabeth Lutthers.

Seperti terlihat di atas, grafik Hudson agar berbeda dengan Aristotle’s. Grafik Hudson

berbentuk piramida, yang terdapat garis datar pada bagian terbawah piramida. Artinya,

cerita dimulai dengan tensi dramatic yang rendah dan stabil. Beberapa saat kemudian baru

mulai menanjak. Dibandingkan dengan grafik-grafik lain sebelumnya, grafik Hudson

dibangun dengan unsur yang lebih banyak.

Eksposisi

Penggawatan

Klimaks

Antiklimak
s

a b

c

d

e

f

a. Eksposisi/pengenalan
b. Insiden permulaan/awal

konflik
c. Pertumbuhan laku/

penanjakan laku
d. Krisis atau titik balik/

klimaks krisis
e. Penyelesaian/ penurunan

laku
f. Catastropde/keputusan
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5. Elizabeth Lutthers

Elizabeth Lutters, yang merupakan seorang penulis skenario film juga menawarkan

beberapa grafik dramatic. Salah satunya adalah grafik di bawah ini.

Grafik :
Grafik Dramatik Elizabeth Lutthers

Sumber : Elizabeth Lutthers.Grafik 5 memperlihatkan pola yang agak berbeda, cerita dimulai dengan tensidramatic yang tidak beranjak dari 0 atau 1. Memulai cerita dengan gebrakandiawal untuk mencuri perhatian penonton. Pola ini cocok untuk skenario filmtelevisi (FTV), penonton dengan karakter yang tidak sama dengan penonton film digendung bioskop. Penonton televisi mempunyai alternative channel dan programpada saat berada di depan televisi.
6. Joseph Campbell

Campbell developed the 'hero's journey' to exemplify the different stages of a

story and its protagonist.  Nearly every story also fits in this structure. It has a lot of

similarities to the other theories I explained earlier. The hero's journey consists 12

different stages the hero has to pass in order to fulfill his quest. Campbell adalahmitologi, penulis dan dosen dari White Plains, New York di Amerika Serikat. Karya-karyanya dikenal terbaik berasal dari bidang mitologi komparatif danperbandingan agama. Campbell mengembangkan 'pahlawan perjalanan' untuk

Teaser

Konflik

Klimaks

Katarsis

Tamat
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contoh berbagai tahap cerita dan protagonis nya. Hampir setiap cerita juga cocokdalam struktur ini. Ini memiliki banyak kesamaan dengan teori-teori lain sayajelaskan sebelumnya. perjalanan pahlawan terdiri 12 tahapan yang berbedapahlawan harus melewati untuk memenuhi pencariannya.
The circle of the hero's journey

ACT I:  Separation – The ordinary world
The hero get's introduced to the audience, he doesn't seem like a hero at this point.
He lives an ordinary life in his ordinary world. Then something happens to rattle up
his world and he needs to leave his safe place to follow the call to adventure. First he
refuses to follow the call due to self doubts and fear. He meets a person, a mentor,
who helps him overcoming his doubts and fear and after some struggling he decides
to take the challenge. When he walks out of his ordinary life he's crossing the
threshold to Act II.Pahlawan mendapatkan diperkenalkan kepada penonton, ia tidak tampak sepertipahlawan pada saat ini. Dia tinggal kehidupan biasa di dunia yang biasa nya.Kemudian sesuatu terjadi untuk mainan up dunia dan ia perlu untuk meninggalkantempat yang aman untuk mengikuti panggilan untuk petualangan. Pertama diamenolak untuk mengikuti panggilan karena keraguan diri dan ketakutan. Diabertemu seseorang, mentor, yang membantu dia mengatasi keraguan danketakutan dan setelah beberapa berjuang ia memutuskan untuk mengambiltantangan. Ketika ia berjalan keluar dari kehidupan biasa nya dia melintasiambang Act II.
1. Ordinary world2. Call to adventure (inciting incident)3. Refusal of the call4. Meeting with the mentor5. Crossing of the threshold (plot point I)
ACT II-A: Descent – The special world

As soon as the hero crosses the threshold he enters the special world. He needs to learn
the rules and laws of this world. He will be tested if he's dignified for his quest. He will
meet allies and enemies, sometimes not knowing who's who. During his way towards his
quest the hero will have setbacks and needs to over think his way and adapts to the new
rules of the special world. At the descent he reaches the mid point of the story also
knows as Taste of Death. This doesn't always means the physical death of the hero. It
could also be the hero feeling lost and abandoned. Through his near death experience
the hero finally sees what really matters and what's the real goal of his journey.
Begitu pahlawan melintasi ambang pintu ia memasuki dunia khusus. Dia perlu belajar
aturan dan hukum dari dunia ini. Dia akan diuji apakah dia bermartabat untuk
pencariannya. Dia akan bertemu sekutu dan musuh, kadang-kadang tidak tahu siapa
yang. Selama perjalanan menuju pencariannya pahlawan akan mengalami kemunduran
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dan perlu lebih berpikir jalan dan menyesuaikan dengan aturan baru dari dunia khusus.
Pada keturunan ia mencapai titik tengah dari cerita juga tahu sebagai Taste of Death. Ini
tidak selalu berarti kematian fisik pahlawan. Ini juga bisa menjadi pahlawan perasaan
kehilangan dan ditinggalkan. Melalui pengalaman dekat kematian pahlawan akhirnya
melihat apa yang benar-benar penting dan apa tujuan sebenarnya dari perjalanannya.6. Tests, Allies, Enemies7. Approach the inmost case8. Ordeal (1st crisis, Mid Point, Taste of Death)
ACT II-B: Initiation – The special world

The hero survives death and overcomes his fear. He earns now his reward (love,
power, honor). After mastering all his challenges it's time for him to return to his
ordinary world. Sometimes the hero refuses to return first as he has seen a bigger
scope of the world. Finally he understands that it's his destiny to return to serve the
ordinary world. He sacrifices his own will for the good of the society. On the road
back he has to defeat one last enemy and he's able to do this because of the lessons he
learned in the special world during his quest. …. The hero survives death and
overcomes his fear. He earns now his reward (love, power, honor). After mastering all
his challenges it's time for him to return to his ordinary world. Sometimes the hero
refuses to return first as he has seen a bigger scope of the world. Finally he
understands that it's his destiny to return to serve the ordinary world. He sacrifices
his own will for the good of the society. On the road back he has to defeat one last
enemy and he's able to do this because of the lessons he learned in the special world
during his quest.(Pahlawan bertahan kematian dan mengatasi rasa takutnya. Dia mendapatkansekarang upahnya (cinta, kekuasaan, kehormatan). Setelah menguasai semuatantangan itu saatnya bagi dia untuk kembali ke dunia biasa nya. Kadang-kadangpahlawan menolak untuk kembali pertama karena ia telah melihat ruang lingkupyang lebih besar dari dunia. Akhirnya dia mengerti bahwa itu takdirnya untukkembali untuk melayani dunia biasa. Dia mengorbankan kehendak sendiri untukkebaikan masyarakat. Di jalan kembali ia harus mengalahkan satu musuh terakhirdan dia mampu melakukan hal ini karena pelajaran yang ia pelajari di duniakhusus selama pencariannya. .... pahlawan bertahan kematian dan mengatasi rasatakutnya. Dia mendapatkan sekarang upahnya (cinta, kekuasaan, kehormatan).Setelah menguasai semua tantangan itu saatnya bagi dia untuk kembali ke duniabiasa nya. Kadang-kadang pahlawan menolak untuk kembali pertama karena iatelah melihat ruang lingkup yang lebih besar dari dunia. Akhirnya dia mengertibahwa itu takdirnya untuk kembali untuk melayani dunia biasa. Diamengorbankan kehendak sendiri untuk kebaikan masyarakat. Di jalan kembali iaharus mengalahkan satu musuh terakhir dan dia mampu melakukan hal ini karenapelajaran yang ia pelajari di dunia khusus selama pencariannya.)
9. Reward10. Road Back (2nd crisis, plot point II, final crisis)
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ACT III: Return – The ordinary world

The resurrection happens on the road back and is the actual last fight, he faces death
again. The hero has to poof what he has learned and that he is worthy the trust of the
ordinary world. After the climax the hero finally returns to the ordinary world with
the elixir he was send for. The elixir doesn't have to be a physical object it can also be
knowledge or wisdom. With that elixir the hero is now able to help the ordinary
world. … The resurrection happens on the road back and is the actual last fight, he
faces death again. The hero has to poof what he has learned and that he is worthy the
trust of the ordinary world. After the climax the hero finally returns to the ordinary
world with the elixir he was send for. The elixir doesn't have to be a physical object it
can also be knowledge or wisdom. With that elixir the hero is now able to help the
ordinary world.kebangkitan terjadi di jalan kembali dan sebenarnya laga terakhir, dia menghadapikematian lagi. pahlawan harus poof apa yang telah ia pelajari dan bahwa dia layakkepercayaan dari dunia biasa. Setelah klimaks pahlawan akhirnya kembali kedunia biasa dengan obat mujarab ia kirim untuk. obat mujarab tidak harus menjadiobjek fisik juga dapat pengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan obat mujarab yangpahlawan sekarang mampu membantu dunia biasa. ... Kebangkitan terjadi di jalankembali dan sebenarnya laga terakhir, dia menghadapi kematian lagi. pahlawanharus poof apa yang telah ia pelajari dan bahwa dia layak kepercayaan dari duniabiasa. Setelah klimaks pahlawan akhirnya kembali ke dunia biasa dengan obatmujarab ia kirim untuk. obat mujarab tidak harus menjadi objek fisik juga dapatpengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan obat mujarab yang pahlawan sekarangmampu membantu dunia biasa.
11. Resurrection (Climax)12. Return with the Elixir
John Howard Lawson’s. Theory and Technique of Playwriting and Screenwriting.1960. PDF Version (2014 : 372 )
In principle, the climax is the root and culmination of the action. In practice, the
American screenwriter is all too frequently faced with the necessity of inventing a
final situation that is only formally related to the previous development of the story .
In principle, the climax is the root and culmination of the action. In practice, the
American screenwriter is all too frequently faced with the necessity of inventing a
final situation that is only formally related to the previous development of the story.(Pada prinsipnya, klimaks adalah akar dan puncak dari tindakan. Dalamprakteknya, penulis skenario Amerika adalah terlalu sering dihadapkan denganperlunya menciptakan situasi akhir yang hanya secara formal terkait denganpengembangan sebelumnya dari cerita. Pada prinsipnya, klimaks adalah akar danpuncak dari tindakan. Dalam prakteknya, penulis skenario Amerika adalah terlalusering dihadapkan dengan perlunya menciptakan situasi akhir yang hanya secaraformal terkait dengan pengembangan sebelumnya cerita)
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The circle of the hero's journey
Selain grafik-grafik tersebut tidak tertutup kemungkinan ada bentuk grafik dramatic

yang diformulasikan oleh beberapa pemikir lain. Berdasarkan grafik tersebut dapat

dipahami bahwa skenario yang baik adalah skenario yang nilai atau tensi dramatiknya bisa

membentuk grafik yang tensi /nilai dramatiknya semakin lama semakin meninggkat. Di

samping itu juga dapat dipahami bahwa untuk membentuk grafik dramatic yang baik,

konstruksi dramatic harus dibentuk oleh unsur-unsur tertentu. Eksposisi, konflik dan

klimaks merupakan unsur yang harus ada menurut 5 grafik tersebut. Hal tersebut agak

berbeda dengan yang ditawarkan oleh
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This shows the Paradigm Worksheet for The Shawshank Redemption (1994). This

movie is listed as number one movie to see on the IMDB 250 list and is the only movie

with the highest number of 9.2 out of 10 rating by IMDB users. Syd Field uses this

movie to explain what good structure can do for your script.

Analyzed dramatic structure, beginning with Aristotle in his Poetics. This articlefocuses primarily on Gustav Freytag's analysis of ancient Greek and Shakespeareandrama. According to Freytag, a drama is divided into five parts, or acts :* exposition* rising action* climax (or turning point)* falling action* resolution (dénouement (comedy) or catastrophe (tragedy))A visual aid for Freytag’s analysis of dramatic structure is Freytag’s Pyramid, alsoknown as a plot mountain.Exposition (plot device)
The exposition provides the background information needed to properly understand
the story, such as the protagonist, the antagonist, the basic conflict, and the setting.
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The exposition ends with the inciting moment, which is the incident that without
there would be no story.The inciting moment sets the remainder of the story in motion beginning with thesecond act, the rising action. The exposition often relates to the dénouement.eksposisi memberikan informasi latar belakang yang diperlukan untuk benarmemahami cerita, seperti protagonis, antagonis, konflik dasar, dan pengaturan.eksposisi berakhir dengan saat menghasut, yang merupakan kejadian yang tanpatidak akan ada cerita.Saat menghasut menetapkan sisa cerita dalam gerakan dimulai dengan babakkedua, aksi naik. eksposisi sering berhubungan dengan kesudahan itu.Rising action
During rising action, the basic conflict is complicated by the introduction of related
secondary conflicts, including various obstacles that frustrate the protagonist’s
attempt to reach their goal. Secondary conflicts can include adversaries of lesser
importance than the story’s antagonist, who may work with the antagonist or
separately, by and for themselves.Selama aksi yang meningkat, konflik dasar rumit oleh pengenalan konflik sekunderterkait, termasuk berbagai kendala yang menggagalkan upaya protagonis untukmencapai tujuan mereka. konflik sekunder dapat mencakup lawan kurang pentingdibandingkan antagonis cerita, yang dapat bekerja dengan antagonis atau secaraterpisah, oleh dan untuk diri mereka sendiri.Climax (turning point)
The third act is that of the climax, or turning point, which marks a change, for the
better or the worse, in the protagonist’s affairs. If the story is a comedy, things will
have gone badly for the protagonist up to this point; now, the tide, so to speak, will
turn, and things will begin to go well for him or her. If the story is a tragedy, the
opposite state of affairs will ensue, with things going from good to bad for the
protagonist.Tindakan ketiga adalah klimaks, atau titik balik, yang menandai perubahan, untuklebih baik atau lebih buruk, dalam urusan protagonis. Jika cerita itu komedi, halakan pergi buruk untuk protagonis sampai saat ini; sekarang, pasang, sehinggauntuk berbicara, akan berubah, dan hal-hal akan mulai berjalan dengan baikbaginya. Jika cerita ini tragedi, negara berlawanan urusan akan terjadi, dengan halyang terjadi dari baik buruk untuk protagonis.Falling action
During the falling action, the conflict between the protagonist and the antagonist
unravels, with the protagonist winning or losing against the antagonist. The falling
action might contain a moment of final suspense, during which the final outcome of
the conflict is in doubt.(Selama aksi jatuh, konflik antara protagonis dan antagonis membongkar, denganprotagonis menang atau kalah melawan antagonis. Tindakan jatuh mungkin berisimomen ketegangan akhir, di mana hasil akhir dari konflik diragukan.)
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E. ANALISA TENSI/NILAI DRAMATIK.Pertanyaan  yang paling besar dalam menulis atau menganalisa sebuahskenario adalah bagaimana grafik tersebut bisa terbentuk sedemikian rupa.bagaimana nilai atau point yang menjadi dasar dalam membentuk grafik tersebutbisa muncul. Berkaitan dengan dramatic, unsur maupun grafik perkembangandramatic, belum ada yang menjelaskan bagaimana membuat cerita/ceritaskenario/cerita film dengan perkembangan dramatic yang sedemikian rupa.Belum terdapat kupasan bagaimana cara menganalisa skenario atau film, yangmenghasilkan nilai  dramatic yang berkembang membentuk grafik-grafik yang ada.Apa indicator yang dapat dipakai untuk mengatakan sebuah kejadian atau adeganpunya nilai 10, 15 atau 50. Layaknya sebuah grafik, naik turunnya ditentukan olehnilai atau point. Yusa Biran menawarkan sebuah bentuk penilaian, dengan nilaiterendah 1 point dan nilai tertinggi 100 point. Namun demikian belum adamengupas tentang bagaimana point atau nilai tersebut muncul.Bruce Bullock menganalisa film North by Northwest dan membuat grafikperkembangan dramatic terhadap sebuah dengan tahap sebagai mana berikut.Graph A.

This is a story structure graph. The horizontal axis of Graph A indicates the time
length of the story (120 minutes in this example). The vertical axis represents the
intensity of the story. Story intensity refers to the degree of conflict in the story. The 0
on the story intensity scale indicates a lack of intensity and 100 indicates maximum
intensity. (Ini adalah grafik struktur cerita. Sumbu horizontal Grafik Amenunjukkan panjang waktu cerita (120 menit dalam contoh ini). Sumbu vertikalmewakili intensitas cerita. intensitas cerita mengacu pada tingkat konflik dalam
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cerita. 0 dari skala intensitas cerita menunjukkan kurangnya intensitas dan 100menunjukkan intensitas maksimum.)
Graph B

A line drawn on the graph represents the story’s intensity. In Graph B, the story
begins with the exposition (EX) where the story intensity is low or at 0 on the story
intensity scale. The intensity begins to build as the story moves into the conflict (CO).
The intensity of the conflict continues to increase until the climax (CX), which is the
most intense part of the story conflict. In the resolution (R), the story intensity
diminishes and the story ends. A story begins with exposition, a conflict builds in
intensity to a climax and then resolves into an ending.Sebuah garis yang ditarik pada grafik mewakili intensitas cerita. Pada Grafik B,cerita dimulai dengan penjelasan (EX) di mana intensitas cerita rendah atau 0 padaskala intensitas cerita. Intensitas mulai membangun sebagai cerita bergerak kekonflik (CO). Intensitas konflik terus meningkat sampai klimaks (CX), yangmerupakan bagian yang paling intens konflik cerita. Dalam resolusi (R), intensitascerita berkurang dan cerita berakhir. Sebuah cerita dimulai dengan eksposisi,konflik membangun dalam intensitas klimaks dan kemudian memutuskan menjadiending.
Graph C
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Graph C shows the same overall story intensity as Graph B, but the straight line has
been replaced by a jagged line. This jagged line more accurately represents the rises
and falls in a story’s intensity. Even though the line is jagged, its overall uphill
direction is the same as the line in Graph B. The story conflict increases in intensity
until it reaches the climax and then quickly decreases in intensity during the
resolution.(Grafik C menunjukkan intensitas cerita yang sama secara keseluruhan sebagaigrafik B, tapi garis lurus telah digantikan oleh garis bergerigi. garis bergerigi inilebih akurat mewakili naik dan turun dalam intensitas cerita ini. Meskipun garisadalah bergerigi, secara keseluruhan arah menanjak adalah sama dengan garispada Grafik B. Konflik cerita meningkat intensitasnya hingga mencapai klimaksdan kemudian dengan cepat berkurang intensitasnya selama resolusi.)
Bruce Bullock (227, 229) Each sequence in the story has been categorized as

exposition, conflict, climax, or resolution:EX _ ExpositionCO _ ConflictCX _ ClimaxR _ Resolution
Story Sequence List1. EX: Roger Thornhill is a busy executive.2. CO: Thornhill is kidnapped.3. EX: Thornhill meets Vandamm at mansion.4. CO: Drunk driving.5. CO: Police station and return to mansion.6. CO: Thornhill finds hotel room and escapes.7. CO: United Nations.8. EX: Intelligence Headquarters.9. CO: Grand Central Station.10. CO: Thornhill meets Kendall on the train.11. CO: Chicago train station.12. CO: Crop duster.13. CO: Chicago hotel.14. CO: Auction.15. EX: The Professor intervenes.16. CO: Mt. Rushmore Visitor’s Center.
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17. CO: Kendall and Thornhill reunite.18. CO: Thornhill in the hospital.19. CO: Vandamm’s house.20. CO: Walk to Vandamm’s plane.21. CX: Mt. Rushmore.22. R: Thornhill and Kendall on the train.

The numbers in Graph D refer to the numbers in the North by Northwest Story
Sequence List. The list is used to produce a jagged line that graphs the story’s specific
changes in intensity. As the story sequences gain intensity, the line reaches higher peaks
on the graph.
Sequence #1, the story’s exposition, which introduces Roger Thornhill, has no intensity.
In Sequence #2, the conflict begins and the story intensity increases when Thornhill is
kidnapped. In Sequence #3 and #4 the intensity builds as Thornhill is drugged and
forced to drive a car. In Sequence #5 Thornhill recovers at the police station, and the
intensity diminishes. The story intensity graph charts every sequence in the story. The
most intense peak on the graph is the climax at Mt. Rushmore (#21 on the Story
Sequence List). The graph is a visual map of the changes in the story intensity.
You may disagree with this version of how the intensity builds in North by Northwest.
Depending upon your ideas about story structure and character, you intensity graph.
That’s fine. The graphs can plot the intensities in any way that you wish. What is
recognized as intensity can differ from story to story, author to author, and director to
director. The important concept is to produce a graph that plots the story’s intensities.
An intensity graph can be created for an entire story or a sequence within the story. The
Crop Duster sequence, like every sequence in North by Northwest, has its own intensity
build with an exposition, conflict/climax, and resolution. The specifics of the Crop
Duster Sequence can be listed and diagramed with a graph.
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Crop Duster Sequence ListEX _ ExpositionCO _ ConflictCX _ ClimaxR _ Resolution1. EX: Thornhill arrives by bus.2. CO: Two cars and a truck pass by.3. CO: Man arrives and takes a bus.4. CO: Plane attack #1.5. CO: Plane attack #2 with machine guns.6. CO: Thornhill tries to stop a passing car.7. CO: Plane attack #3 with machine guns.8. CO: Plane attack #4. No guns.9. CO: Plane attack #5 with crop dusting chemicals.10. CX: Plane hits a tanker and explodes.11. R: Thornhill steals a truck and escapes.
Graph E

The numbers in Graph E refer to the numbers in the Crop Duster Sequence List.
Notice how the structure starts at “0” intensity for about five minutes before the
conflict begins to intensify with the attack of the plane. Each time the plane attacks,
the intensity increases, building toward the climax when the plane explodes. The
resolution is Thornhill driving away in a stolen truck.Angka-angka dalam Grafik E mengacu pada nomor di Crop Duster Daftar Urutan.Perhatikan bagaimana struktur dimulai pada intensitas "0" selama sekitar limamenit sebelum konflik mulai mengintensifkan dengan serangan dari pesawat.Setiap kali serangan pesawat, intensitas meningkat, membangun ke arah klimakssaat pesawat meledak. Resolusi tersebut Thornhill mengemudi di sebuah trukcurian
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Sebagai contoh analisa struktur dramatic skenario, berikut adalah analisa SkenarioFTV Garis Finish karya Ifan Ismail dan Bagus Bramanti. Analisa dilakukan dalambeberapa tahap kerja. Tahap pertama dilakukan pembacaan dan peresapaninformasi dalam setiap scene. Tahap kedua dilakukan pembacaan dan peresapaninformasi yang muncul dari hubungan antara scene. Tahap ketiga membuat polawaktu. Tahap empat menganalisa informasi-informasi yang dinilai sebagai unsuryang membangun struktur dramatic pada  setiap babak. Tahap lima menilaitensi/nilai setiap unsur struktur dan membentuk grafik berdasarkan tensidramatic.
Hasil pembacaan terhadap skenario, analisa dan klasifikasi informasi serta grafik

dramatik skenario FTV Garis Finish dibahas untuk memahami dramatik dan

perkembangannya. Act I dalam paradigm III Act structure sebagaimana yang sudah

dipaparkan pada bab sebelumnya dikenal dengan istilah beginning, set-up ataupun

eksposisi. Act I pada skenario Garis Finish diawali dengan memperkenalkan tokoh-

tokoh cerita, dalam hal ini adalah Alif, Nisa, Ibu dan Ayah. Di awal cerita, pada scene 1

yang  terdapat pada halaman 1 sampai 3 perkenalan tokoh-tokoh cerita ini sekaligus

digandeng dengan suatu konflik yang mengundang ketegangan, pertentangan yang

terjadi antara Ayah dan Ibu.

1. Act I

Dalam scene 1 yang dipaparkan dalam 3 halaman skenario belum ada kepastian

cerita tentang apa dan siapa, akan tetapi scene 1 sudah berhasil mengeksposisi beberapa

tokoh dan persoalan. Scene 1 membangkitkan rasa ingin tahu (couriosity), terutama

seperti apa hubungan antara Ayah dan Ibu, dan apa yang menyebabkan demikian.

Eksposisi tokoh dalam scene 1 juga berhasil mengungkap informasi dimensi-dimensi

character (tokoh).

Eksposisi dilanjutkan sampai dengan scene 11 mempertegas tentang siapa, siapa

yang bagaimana,  Alif yang ingin atau berusaha untuk mengakurkan hubungan antara

ayah dan ibunya. Bila dicermati sampai dengan scene 11, scene 1 sudah

memperkenalkan konflik dan premis cerita. Artinya cerita dimulai dari sebuah konflik

yang sudah ada sebelum film dimulai. Konflik yang menyebabkan Ayah dan Ibu tinggal

secara terpisah, namun tidak jelas status hubungan pernikahan mereka. Scene 1 dapat
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dikatakan sudah merupakan usaha tokoh dalam menyelesaikan persoalannya, usaha Alif

dan Nisa untuk mengakurkan atau mendamaikan orang tua mereka.

Act I berakhir pada saat ada harapan tercapainya tujuan Alif, menciptakan

keakraban keluarga, terutama antara Ayah dan Ibu. Harapan tersebut tidak kesampaian

karena Ayah ditangkap polisi. Artinya muncul masalah baru, bahwa tujuan Alif akan

semakin sulit tercapai, untuk mendamaikan orang tuanya dan hidup dalam satu

rumah.Tertangkapnya Ayah merupakan Point of Attact atau Key Turning Point I atau

ketergangguan. Point of Attack dalam skenario ini terdapat pada scene 9, pada halaman

11 sampai dengan 13.  Dengan berakhirnya point of attack ini maka dapat dikatakan Act

sudah berakhir. Act I berfungsi untuk mengeksposisi character dan persoalan yang

dihadapinya.

Bila dihubungkan dengan jumlah halaman skenario secara keseluruhan, sebanyak

77 halaman. Maka 13 halaman sudah berjumlah lebih kurang 20%. Dengan demikian

dapat disimpulkan beberapa hal penting, bahwa : 1) tokoh utama adalah Alif, tujuan

Alif adalah mendamaikan atau merukunkan hubungan ayah dan ibunya, 2) konflik

dalam cerita adalah konflik internal. Pertentangan yang terjadi adalah antara Alif

dengan dirinya sendiri. Tidak terdapat eksposisi tentang antagonis sampai dengan scene

9 atau halaman 13. Scene 10 merupakan ending dari Act I sekaligus memantapkan

persoalan yang harus diselesaikan oleh Alif. Alif masuk dalam perjalanan cerita.

Act I berhasil mengeksposisi Alif sebagai protagonist yang harus dapat simpati

penonton. Seorang anak nakal yang merindukan dan berusaha untuk menciptakan

keharmonisan keluarganya. Ada nilai serta pesan yang dalam yang disampaikan, nilai

atau arti tentang sebuah keluarga.

Tabel 1
Tabel generalisasi Informasi Act I Skenario FTV Garis Finish

ACT I (EKSPOSISI)
Character Tempat Waktu/Era Point Of Attack

Alif, Anisa, Ibu,
Ayah, Dudung, Pak
Darto, Dara

Jakarta Era 2000an Ayah Alif ditangkap polisi

2. Act II
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Act II dalam paradigm III Act Structure berisi rising action, menuju klimaks.

Dalam Act II dipaparkan bagaimana lika-liku protagonist memperjuangkan tujuannya.

Pada skenario Garis Finish,  diperlihatkan bagaimana perjuangan Alif untuk

menyatukan, mendamaikan kedua orang tuanya. Act II dimulai pada scene 11. Dalam

scene 11 dan 12 diperlihatkan masalah baru yang mulai memperkecil peluang Alif

mencapai tujuannya. Usaha Ibu yang mulai bermasalah dan Ibu berniat pindah ke kota

lain. Semakin kecil peluang Alif.  Dalam scene 14, halaman 19 sampai 21, masalah

semakin besar, masa kontrakan rumah Ibu Alif sudah hampir habis, usaha Ibu mulai

kehilangan pelanggan, Ayah masuk tahanan polisi tidak bisa memberi uang untuk

kontrakan. Scene 14 merupakan pemantapan masalah. Rumah merupakan tempat yang

diharapkan oleh Alif sebagai ruang untuk menyatukan serta mendamaikan Ayah dan

Ibu. Ketika Ayah sudah tidak bisa datang ke rumah karena ditahan oleh polisi, ibu

berniat untuk pindah rumah, masa kontrakan akan habis, tidak ada uang untuk

membayar kontrakan. Kondisi ini ditambah gawat ketika teman Alif menagih uang yang

pernah dipinjam Alif dalam scene 14B.

Scene 14B, meskipun menjadi masalah bagi Alif, akan tetapi juga membuka

peluang Alif untuk memecahkan masalahnya. Alif bisa mencari uang untuk bayar

kontrakan dengan cara bergabung sama temannya untuk mencuri. Scene ini

memperlihat dimensi psikologis atau kepribadian Alif baik, yang ditutupi oleh sebuah

prilaku kenakalan anak remaja usia sekolah.

Dalam scene 15,16,18 sampai scene 23 terpapar solusi bagi pemecahan masalah

Alif, masalah masa kontrakan yang hampir habis dan sumber uang kotrakan yang tidak

ada. Ada lomba marathon dengan hadiah yang memadai. Scene-scene tersebut

mengalihkan premis atau tujuan Alif. Premis atau tujuan Alif berubah menjadi usaha

Alif mencari uang untuk membayar kontrakan. Ini menyesatkan sampai kedepan ke

akhir cerita. Scene 15 mengeksposisi tokoh baru dalam cerita. Pak Darto meskipun

sudah dikenalkan pada Act I, tidak ada clue bahwa Pak Darto akan muncul dalam

perjalanan cerita selanjutnya.

Pada scene 24 apa yang ditakutkan oleh Alif benar terjadi. Ibu dan Nisa pindah ke

tempat saudara di kota lain. Alif tinggal sendirian di rumah yang hampir masa

kontraknya. Scene 25 mempertegas keberadaan Pak Darto. Lemahnya kondisi Alif

karena ditinggal Ibu dan adiknya, tergantikan dengan kehadiran Pak Darto. Scene ini

juga mengekposisi siapa Ayah Alif. Selain itu kepergian Nisa digantikan oleh kehadiran
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Dara. Sesuatu dipersiapkan dengan kepergian Nisa dan kehadiran Dara. Cerita akan

diberi bumbu dengan kisah kasih sayang. Bumbu yang hampir selalu ada dalam semua

film, yang selalu disukai manusia. Kehadiran Dara sebagai  peran pembantu akan

membawa pada situasi yang menguntungkan buat Alif, sekaligus juga merugikan.

Memperkuat atau juga bisa memperlemah.

Scene 27 sampai 35 memaparkan tentang usaha Alif untuk memenangkan lomba

marathon untuk mengejar hadiar, dilatih oleh pak Darto. Perjalanan usaha tersebut

dibumbui dengan kedekatan Alif dengan Rara.

Scene 35B dan 35C memaparkan konflik masa lalu yang masih terendap. Hutang Alif

yang belum terbayar. Scene 36 sampai 42 eksposisi usaha Alif berlatih untuk mengikuti

lomba marathon. Scene 42B sampai 43. Alif menyelesaikan masalah hutang dengan

temannya. Dalam scene tersebut Alif, protagonist, menyelesaikan masalah “kecil” yang

mengganggunya dalam menyelesaikan masalah utama. Dengan menyelesaikan masalah

“kecil” tersebut akan membuat protagonist fokus dalam menyelesaikan masalah utama.

Proses penyelesaian masalah “kecil” tersebut justru memicu atau melahirkan konflik

baru. Masalah lama selesai, masalah baru muncul, masalah yang lebih besar. Pertemuan

dengan temannya telah membuat Alif mengambil langkah yang salah.

Pada scene 44 Alif memutuskan memakai doping untuk lolos tahap kwalifikasi

lomba marathon. Alif masuk ke dalam masalah baru yang lebih besar. Langkah yang

ditempuh Alif justru menjauhkannya dari tujuan. Hubungan dengan Pak Darto dan Rara

menjadi berantakkan. Hal tersebut dipaparkan dalam  scene 46 sampai 52,  halaman 58

sampai 68. Bagian ini memiliki nilai dramatik tinggi, tokoh utama kalah dan sekarat.

Alif kalah melawan dirinya sendiri. Kekalahan yang tidak menyebabkan luka, akan

tetapi kehancuran perasaan dan harapan, tidak hanya bagi diri Alif sendiri, akan tetapi

juga bagi orang-orang dekat Alif, Rara, Pak Darto dan Rara.

Saat Alif berada dalam titik lemah, muncul sebuah pencerah. Kondisi Alif yang

“payah” membuka kesadaran Ibu, yaitu pada scene 53, halaman 68 dan 69.  Ibu mulai

peduli sama Ayah. Pencerah dalam hal ini adalah bahwa tujuan utama Alif adalah

mengharmoniskan hubungan orang tuanya. Ibu yang selama ini kukuh untuk tidak

“baik” dengan Ayah, mulai peduli sama ayah. Karena ada terjadi pembelokan premis,

menjadi usaha Alif menang marathon untuk dapat hadiah, scene ini terkesan jadi scene

biasa terhadap premis. Pencerahan juga terjadi pada scene 54, Rara yang kecewa

terhadap Alif, ternyata masih menyimpan kepedulian. Dua scene ini, 53 dan 54 punya
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makna dan fungsi yang sama. Andai premis adalah kemenangan lomba marathon. Dua

scene ini tidak berpengaruh terhadap premis. Karena sudah ditekankan melalui tokoh

yang kompeten, tidak ada pragmatis dalam marathon. Andai premis adalah kemenangan

lomba marathon, ketika Alif memutuskan untuk memakai doping, sebenarnya Alif

sudah gagal. Sudah dapat dipastikan tujuan Alif tidak akan tercapai.

Scene 56 dan 57 merupakan scene coolingdown. Scene tersebut dipersiapkan

untuk menuju tahap selanjutnya. Scene 57 memberikan sebuah clue, kalau Alif tidak

akan menjadi juara dalam lomba, Alif sudah keluar dari rumah kontrakan, memberikan

kunci pada yang punya  rumah kontrakan.

Scene 58 sampai 67 halaman 71 sampai 74. Merupakan rising, perjalanan cerita

menuju titik klimaks. Dalam scene-scene tersebut dipaparkan bagaimana aksi  terbesar

Alif dalam mencapai tujuannya, dalam hal ini tujuannya adalah memenangkan lomba

marathon. Dramatic scene-scene tersebut terbangun dengan baik. Penonton yang

bersimpati terhadap Alif sangat berharap Alif memenangkan lomba. Couriosity

melingkupi 4 scene tersebut. Penonton film nantinya akan tetap “bersama” dengan Alif

mencapai tujuan. Meskipun kemungkinan Alif untuk menang sangat kecil, tapi

kesempatan selalu ada.

Scene 68 sampai 73 halaman 74 sampai 76  merupakan klimak. Usaha terakhir

yang dilakukan oleh Alif untuk meraih tujuan utama maupun tujuan yang lain.

Mengharmoniskan hubungan orang tuanya, serta memenangkan lomba marathon

sampai garis finish, meskipun tidak jadi juara. Usaha itu dilakukan oleh Alif dengan

membentangkan pesan di spanduk agar orang tuanya kembali akur. Kalau dihubungkan

dengan premis, klimaks sangat surprise, tanpa terduga oleh penonton. Apakah Alif tahu

dia akan punya kesempatan untuk menjadi sorotan dari kamera para wartawan televisi,

hingga dia bisa melakukan aksi utamanya membeberkan spanduk saat lomba marathon?

Apa usaha yang akan dilakukan ketika dia gagal meraih perhatian wartawan. Alif

seolah-olah  sudah tahu pasti bahwa dia bisa melakukan dan punya kesempatan

melakukan aksi utamanya.

Klimak yang terbaca dalam skenario adalah usaha terberat Alif untuk

mendapatkan hadiah, tidak langsung pada usaha untuk mengharmoniskan hubungan

orang tuanya. Untuk sekedar analogi, dapat dilihat cerita dengan plot yang hampir sama,

film Children Of Heaven. Usaha seorang anak untuk memenangkan lomba marathon,

dengan target hadiah sepatu. Target tersebut karena persoalan utamanya adalah tidak
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ada punya sepatu. Penegasan bahwa usaha Alif adalah untuk mengharmoniskan

hubungan orang tuanya, juga ditampilkan dengan adegan ketika Pak Darto

mempertanyakan. tentang motivasi apa yang membuat Alif begitu ngotot untuk

memenangkan lomba marathon.

Namun demikian, karena usaha utama Alif dalam cerita adalah memenangkan

lomba marathon, maka klimaksnya adalah usaha terbesar dan terberat Alif untuk

menang. Scene 68  memiliki nilai dramatic yang tinggi, dan layak menjadi klimaks.

Scene 70 pada prinsipnya masih bagian dari klimaks. Jika dihubungkan dengan premis,

maka gabungan 2 scene ini adalah klimaks. Alif memperlihat kepada keluarganya

bahwa apapun akan dilakukan agar huhungan orang tuanya harmonis kembali. Namun

demikian, memecahkan masalah dengan cara seperti ini juga kurang logis dalam logika

cerita dari perjalanan cerita. Sama sekali tidak ada jaminan bahwa usaha

“memperlihatkan” itu bisa terlihat oleh orang tuanya. Tidak ada penjelasan sebelumnya

bahwa event lomba marathon seperti itu ditayangkan secara langsung ditelevisi.  Tidak

ada yang betul-betul surprise dalam rangkaian cerita setelah Act I selesai. Seluruhnya

ada clue yang mendahului. Seperti kehadiran dan keakraban Alif dengan Dara, sudah

ada clue ketika Dara ada dalam ruangan Pak Darto pada Act I.

Secara umun Act II sampai menuju klimaks atau awal Act III dapat dibagi

menjadi dua bagian, yaitu : pemantapan masalah, solusi, penggawatan dan rising.

Penggawatan adalah membuat suasana yang menyebabkan protagonist segera

menuntaskan permasalahan. Rising adalah usaha protagonist semakin kuat dan besar

untuk menuntaskan masalah dan mencapai tujuan.

Rangkaian informasi yang ada dan terbaca dalam skenario FTV Garis Finish

diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian berdasarkan isi general informasi-informasi

tersebut. Adapun klasifikasi tersebut meliputi : Masalah, Solusi, Solusi Salah,

Pemulihan, Rising dan Klimaks.

a. Masalah

Untuk melihat konstruksi struktur dramatik skenario dalam Act II  harus diterima

fakta bahwa ada perubahan premis dalam perjalanan cerita. Perjuangan Alif adalah

bagaimana memenangkan lomba marathon untuk mendapatkan uang untuk membayar

sewa rumah kontrakan yang segera berakhir. Artinya, masalah mulai  muncul pada saat

Ayah ditangkap polisi. Tuduhan penadah barang curian yang dikenakan kepada Ayah,
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menutup kemungkinan ayah bisa segera bebas dan kembali bekerja dan punya uang.

Salah satu fungsi uang Ayah adalah untuk membayar sewa rumah kontrakan.  Masalah

semakin besar ketika jasa  laundry yang dijalankan oleh Ibu juga mulai sepi karena

imbas dari penangkapan ayah. Masalah semakin lengkap ketika Ibu memutuskan untuk

pindah, dan masalah menjadi lengkap bahwa masa kontrakan hampir segera habis, uang

kontrakan harus segera tersedia. Masalah Alif semakin sempurna ketika rekan kerja Alif

menagih uang yang dipinjam Alif.  Semua masalah tersebut dipaparkan dari scene 9

sampai 14B, dari halaman 13 sampai 22. Artinya, skenario ini mempunyai masalah

yang jelas.

b. Solusi

Solusi yang ditemukan oleh Alif untuk memecahkan masalahnya adalah dengan

mengikuti lomba marathon yang berhadiah uang yang dieksposisi dalam scene 15

halaman 22 sampai 23. Solusi dan pilihan solusi ini dimantapkan sampai scene 23

halaman 32. Kebulatan tekad untuk menempuh solusi ini ditekan dengan realisasi niat

Ibu dan Nisa untuk pindah ke kota lain.

Protagonis harus punya kondisi atau modal untuk menyelesaikan masalah atau berkaitan

dengan solusi yang diambilnya. Modal ini sudah diperkenalkan dari awal, Alif mampu

berlari cepat. Modal ini kemudian yang diperkuat untuk menyelesaikan masalah.  Modal

atau potensi tersebut juga didukung oleh dua hal lain, Ayah merupakan mantan Atlit

marathon pemegang mendali emas. Pak Darto adalah teman Ayah yang juga Altit yang

hebat.

Artinya pilihan Solusi ini adalah solusi yang tepat, solusi yang logis, informasinya

untuk solusi yang seperti ini sudah dieksposisi dari awal meskipun samar.

Scene 24 halaman 32 sampai scene 35 halaman 44. Merupakan pemaparan usaha Alif

untuk memperkuat dirinya. Menyiapkan diri untuk lomba marathon. Dipaparkan dalam

12 halaman (12 menit)

Gangguan terhadap usaha Alif muncul ketika Dudung rekan kerja Alif kembali datang

menagih utang. Gangguan ini dalam scene 35B dan 35C, halaman 44-46)

Scene 37 halaman 45. Sampai scene 44 halaman 58. Memantapkan kesiapan Alif untuk

lomba marathon. Agak berbeda dengan usaha Alif untuk memperkuat diri dengan

keputusan, usaha memantapkan diri tersebut dilewati dengan lebih banyak rintangan.

Usaha memantapkan diri tersebut, juga dilakukan dengan cara menyelesaikan
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masalahnya dengan dudung. Membayar uang dudung dengan cara menjual laptop.

Dengan hal ini Alif bisa semakin focus dan kuat. Semua dipaparkan dalam 13 halaman

(13 menit).

c. Solusi Salah

Kondisi Alif terpuruk ketika Alif tergoda dan metuskan untuk memakai doping

guna lolos kwalifikasi lomba marathon. Solusi salah ini membuat Alif bermasalah

dengan Pak Darto dan Dara yang selama ini mendukung usaha perjuangan Alif.  Lolos

kwalifikasi dengan memakai doping, ternyata tidak memuluskan jalan Alif untuk

memenangkan lomba marathon. Pak Darto tidak mau lagi melatih Alif, sementari

latihan untuk lomba sangat penting dan harus lebih intens karena persiapan Alif belum

memadai. Solusi salah dan akibatnya disampaikan dalam scene 44 halaman 58 sampai

scene 52  halaman 68. Dalam 10 halaman (10 menit).

Artinya. Solusi salah ini menunjukan Alif sebagai manusia, punya sisi lemah yang

terbentuk dari dalam diri atau lingkungan. Sebagai remaja yang bergaul yang hidup

dalam keluarga kurang harmonis, punya teman yang tidak semuanya orang baik-baik.

d. Pemulihan

Kondisi keterpurukan Alif dipulihkan dengan muncul kepedulian Ibu terhadap

Ayah, serta kepedulian Dara terhadap Alif. Pemulihan seperti ini pada prinsipnya

pemulihan yang tepat. Keterpurukan yang dialami oleh Alif mengenai dimensi

psikologis Alif, konflik yang dialami Alif merupakan konflik internal. Beban psikologis

terberat bagi Alif sebelum keterpurukan adalah persoalan Ibu yang tidak mau akur

dengan Ayah. Adanya muncul kepedulian Ibu terhadap Ayah mengurangi beban Alif.

Begitu juga dengan kepedulian Dara. Satu beban psikologis karena Solusi Salah adalah

rasa bersalah terhadap Pak Darto. Namun adanya kepedulian Ibu dan Dara cukup

membuat Alif kuat untuk bangkit. Namun pemulihan tidak menyentuh hal yang

berkaitan secara fisik untuk mengikuti lomba marathon.  Hal ini dipaparkan dari scene

52 halaman 68 sampai scene 56 halaman 70. Dalam 3 halaman (3 menit). Dalam hal ini

tidak begitu jelas atau kurang kuat informasi mengapa muncul kepedulian Ibu terhadap

Ayah.

e. Rising
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Usaha Alif untuk mencapai tujuan utama dengan cara mengikuti lomba maraton

dipaparkan dari scene 57 halaman  70 sampai scene 68 halaman 74.  Alif berusaha

dengan segala upayanya untuk bisa mencapai garis finish, berusaha dengan bekal yang

belum memadai. menaklukan kelemahannya. Pola Alif mengikuti lomba tidak berbeda

dengan apa yang sudah dimilikinya selama masa latihan. Rising dipaparkan dalam 4

halaman (4 menit). Dalam hal ini terdapat 11 scene dalam 4 halaman tersebut, terdapat

perjalanan waktu yang cepat. Adegan aksi utama protagonist mencapai tujuan

dikombinasikan dengan permainan pola waktu dan tempat, mempertinggi tensi cerita

atau dramatik.

f. Klimaks

Klimak terdapat dalam scene 68 halaman 74. Alif kalah lomba marathon. Lomba

sudah selesai, para juara sudah sampai di garis finish, Alif masih berlari di arena, jauh

dari garis finish dalam kondisi yang kelelahan. Tidak ada bantuan yang mungkin bisa

membuat Alif jadi juara I.

Artinya kegagalan Alif menjadi juara bukan hal yang luar biasa dan tidak  tak

terprediksi. Hal ini karena kondisi Alif memang belum siap untuk mengikuti lomba.

Namun karena Act I berhasil memperkenalkan Alif, penonton berharap Alif dapat

memenangkan lomba marathon. Dalam Act II, skenario FTV Garis Finish dikonstruksi

dengan Pemantapan Masalah, Solusi, Pemantapan Solusi, Solusi Salah, Pemulihan, dan

Klimaks sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 2
Tabel Generalisasi Informasi Act II Skenario FTV Garis Finish

ACT II
EKSPOSISI/CONFRONTASI

Klasifikasi Isi Scene/Halaman
Pemantapan Masalah Alif harus mencari uang untuk

membayar sewa rumah kontrakan
9 s,d 14B / 13 s,d 22.
9 halaman (9 menit).

Solusi dan pemantapan Alif akan mengikuti lomba
marathon yang berhadiah uang,
Alif mempersiapkan diri untuk
lomba marathon

15 s,d 44 / 22 s,d 58
36 halaman (36 menit).

Solusi Salah Alif memakai doping untuk lolos
kualifikasi lomba marathon

44 s,d 52 / 58 s,d 68
10 halaman (10 menit).
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Pemulihan Ibu Alif mulai peduli terhadap
Ayah Alif. Rara masih peduli
terhadap Alif

52 s,d 56 / 68 s,d 70
2 halaman (2 menit).

Rising Alif mengikuti lomba marathon
dengan bekal yang belum
memadai

57 s,d 68 / 70 s,d 74
4 halaman (4 menit).

Klimaks Alif kalah lomba marathon 68 /  74
1 halaman (1 menit).

3. Act III. Resolution

Scene 74 dan 75 merupakan Act III dalam III Act Paradigm, berisi resolusi atau ending.

Resolusi dalam FTV Garis Finish adalah kesimpulan bahwa Alif gagal mendapatkan

uang untuk membayar sewa rumah, namun usaha dan perjuangan Alif mampu

menggugah hati Ibu untuk kembali rujuk, harmonis, dengan Ayah.

Tabel 3
Tabel Generalisasi Informasi Act III Skenario FTV Garis Finish

ACT III
CONCLUSION/ENDING

Klasifikasi Isi Scene/Halaman
Conclusion Alif kecewa dengan ke

gagalannya. Ayah dan Ibu
menjadi mulai harmonis.

74 s,d 75 /. 76 s.d 77

2 halaman (2 menit).

Cerita skenario dalam skenario dapat dilihat sebagai hal yang berbeda. Cerita

dalam skenario FTV Garis Finish adalah cerita dengan premis yang berubah. Persoalan

utama diselesaikan dengan cara menyelesaikan persoalan tambahan yang muncul dalam

perjalanan cerita. Persoalan utama selesai secara tersambil.

Apabila pola waktu yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya (halaman

dimasukan pada pola III Act Struture, grafik dramatik skenario FTV Garis Finish

adalah sebagai berikut :
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Grafik :
Grafik Dramatik Skenario FTV Garis Finish

Sumber : Peneliti

Pada grafik 8 terlihat bagaimana perkembangan atau progress dramatic skenario

FTV Garis Finish. Angka 0 sampai 100 pada sisi kiri merupakan nilai tensi dramatic.

Angka tertinggi dalam hal ini adalah 100. Angka 100 ini dipatok sebagai tensi tertinggi

yang terdapat dalam klimaks. Tidak ada ketentuan yang baku tentang berapa nilai

tertinggi atau terendah, nilai tersebut hanya digunakan sebagai dasar sarana untuk

membuat grafik, bisa 10 atau 1000, yang penting ada nilai tertinggi  da nada nilai

terendah. Pada bagian bawah terdapat angka 0 sampai 77. Ini merupakan nomor

halaman skenario FTV Garis Finish. Dimulai dari angka 0 (nol) karena halaman bisa

menunjukan durasi. Jadi 0 adalah ketika halaman belum genap 1 atau durasi masih

dalam hitungan detik mencapai 1 menit.

Secara umum hal hal yang lazim ada dalam grafik dramatic III Act structure

dituliskan dalam huruf tebal. Bagian yang umum tersebut meliputi pembagian Act,

nama dan fungsi/isian setiap act, garis pemisah atau penanda antara Act I dengan Act II,

antara Act II dengan Act III. Hal hal yang bersifat temuan dalam skenario FTV Garis

Finish ditulis dan digariskan dalam huruf kecil atau garis tipis normal. Temuan tersebut

berupa pengenalan tokoh dan masalah, pemantapan masalah, solusi, pemantapan solusi,

masalah lama, penggawatan, solusi salah, pemulihan, garis penanda point penting, garis

garis pembentuk grafik. Berdasarkan grafik yang sudah berhasil dikonstruksi merujuk

pada informasi dalam setiap scene dan halam skenario, dapat diketahui bahwa terdapat

peningkatan tensi dramatic.  Apabila grafik tersebut disederhanakan dengan menarik
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garis lurus dari titik tensi pertama ke titik klimaks. Dari klimak ke titik tensi dramatic

scene halaman akhir.

Grafik :
Grafik Dramatik Skenario Garis Finish

Sumber : Peneliti

Berdasarkan grafik 9 di atas, setelah diberi garis penyederhana, garis berwarna

coklat muda, terlihat sebuah grafik yang hampir sama dengan Grafik Dramatik Misbach

Yusa Biran. Grafik yang menggambarkan sebuah cerita yang antiklimaks. Kalau

dikonfrontasikan dengan grafik dramatic aristoteles, grafik dramatic skenario Garis

Finish cukup berbeda. Hal ini disebabkan Act III skenario FTV Garis Finish yang

hanya terdiri dari 3 halaman, persentasinya kecil. Berdasarkan pendapat Syd Field

bahwa komposisi Act I, II dan III adalah 25% : 50% : 25%.

Akan tetapi, grafik dramatic FTV Garis Finish juga bisa membentuk grafik yang

mendekati grafik Aristoles. Jika ingin membentuk grafik seperti grafik Aristoteles,

harus ditarik garis lurus dari titik akhir Act II ke titik yang jumlahnya sama dengan titik

terakhir Act I, dalam hal ini 15. Hal ini berdasarkan pendapat Syd Field bahwa

komposisi Act I, II dan III adalah 25% : 50% : 25%. Artinya ketika Act I berjumlah 15

halaman, maka Act III juga sekitar 15 halaman.  Dengan demikian harus ada 15 titik

(halaman) dari akhir Act II. Penarikan garis putus putus tersebut juga tidak bermasalah,

karena scene akhir skenario FTV Garis Finish membentuk waktu dan ruang imajiner ke

depan.
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Grafik :
Konversi Grafik Dramatik Skenario Garis Finish dengan Grafik Aristoles.

Sumber : Peneliti

Berdasarkan grafik  9 dan 10 dapat dipahami bahwa grafik dramatic Skenario FTV

dapat dikatakan hampir menyamai  grafik  dramatic Misbach Yusa Biran dan grafik

dramatic Aristoteles.

Berdasarkan analisa dramatik yang sudah dilakukan terhadap skenario FTV Garis

Finish dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mengarah pada pemikiran bahwa

berdasarkan III Act Structure Screenplay Paradigm, struktur dramatic Skenario FTV

Garis Finish memenuhi kriteria sebagai struktur dramatic yang baik.   Komposisi jumlah

halaman antara Act I, II dan III dalam skenario FTV Garis Finish memenuhi kriteria

komposisi yang baik. Meskipun jumlah halaman Act III sangat minim, akan tetapi

dengan ending yang antiklimaks, minimnya halaman yang kurang untuk Act III dapat

teratasi. Antiklimaks membentuk ruang dan waktu imajiner dalam fikiran penonton.

Pesan dan nilai yang dipaparkan dalam cerita skenario, yang diusung dan perjuangkan

oleh Alif merupakan pesan dan nilai yang sangat humanis. Eksposisi terhadap nilai,

pesan serta dimensi character dilakukan dengan baik pada Act I, hal ini berhasil meraih

simpati penonton. Keberhasilan eksposisi ini sangat berpengaruh pada dramatic

perjalanan cerita pada Act II maupun Act III.

Konstruksi dramatik Skenario FTV Garis Finish dibentuk dengan  unsur-unsur

yang disyaratkan oleh Syd Field,  exposition, complication dan conclusion, serta elemen

pembentuk stuktur tersebut. Ada dan jelas eksposisi character, plot point 1(point of
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attack/ axiting accident). Unsur-unsur tersebut ditata dengan baik berdasarkan kaidah

ruang dan waktu, hal ini menjadikan stuktur dramatik  menjadi kuat. Keberadaan

character pembantu dalam Skenario FTV Garis Finish berhasil menjalankan peran,

untuk memperkuat maupun memperlemah kondisi Alif dalam perjalanan mencapai

tujuannya.Struktur dramatic yang baik adalah keberadaan dan penataan unsur-unsurdramatic dengan baik, mempertimbangkan ruang dan waktu dalam film. Syd Field(2005 : 20.21) mengatakan :
Good structure is like the relationship between an ice cube and water. An ice
cube has a definite crystalline structure, and water has a definite molecular
structure. But when the ice cube melts into water, how can you separate the
molecules of ice from the molecules of water? Structure is like gravity: It is the
glue that holds the story in place; it is the base, the foundation, the spine, the
skeleton of the story. And it is this relationship between the parts and the
whole that holds the screenplay together. It's what makes it what it is.
It is the paradigm of dramatic structure.(struktur yang baik adalah seperti hubungan antara es batu dan air. Es batumemiliki struktur kristal yang pasti, dan air memiliki struktur molekul yangpasti. Tapi ketika es batu meleleh ke dalam air, bagaimana Anda dapatmemisahkan molekul es dari molekul air? Struktur seperti gravitasi: Iniadalah lem yang memegang cerita di tempat; itu adalah dasar, pondasi,tulang belakang, kerangka cerita. Dan itu adalah hubungan antara bagian-bagian dan seluruh yang memegang skenario bersama-sama.Itu  yang merupakan paradigm struktur dramatic.Jawabnya, berdasarkan analisa penulis. Grafik itu muncul bukan dari point ataunilai sebuah kejadian atau informasi dalam skenario. Akan tetapi dari keberadaandan penataan yang tepat terhadap setiap informasi dan struktur dramatik.Penataan yang pas salah satunya dapat diukur dengan menit atau durasi.

III. EVALUASI/ASESMENT

IV. TUGAS-TUGAS1. Tugas Terstruktur2. Tugas Mandiri
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V. BAHAN BACAAN DAN TONTONAN

1. BAHAN BACAAN
Andi Fachrudin. Cara kreatif Memproduksi Program Televisi. (Andi,Yogyakarta, 2015)Elizabeth Luthers. Kunci Sukses Menulis Skenario (Jakarta, Grasindo, 2004)Harymawan, RMA. (1998). Dramaturgi. Bandung: CV Rosda.M. Yusa Biran. Menulis Skenario Film Fiksi.Saptaria, Rikrik El. Acting Handbook, Paduan Praktis Akting Untuk Film dan

Teater. Bandung: Rekayasa Sains, 2006.Seno Gumira Ajidarma. Layar Kata. (Bentang, Yogyakarta,Syd Field. Screenplay The Foundations Of Screenwriting, (Delta. Canada,2005).
2. BAHAN TONTONAN
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BAB VIII

MENULIS SKENARIO

I. TUJUAN INSTRUKSIONALSetelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu untukmenulis skenario.
II. MATERIMateri dalam bab ini meliputi : persiapan menulis.
A. Persiapan Menulis….. Linda M. James (2009 : 1.2) menawarkan untuk menjawab 10 pertanyaansebelum memulai menulis skenario 20. TEN POWERFUL QUESTIONS
Before you start writing your screenplay save yourself months – or even years – of

frustration by answering these questions:

1. What is your story about? (In a couple of sentences)

2. What genre is it? (Comedy? Horror? Thriller? Drama?

3. What ’s the mood of the film? For example, edgy/comic

mysterious/poignant/frightening, etc.

4. What time period does the film cover? (A day, a month, a year, many years or

centuries? Would it matter if you changed the time period?)

5. Who is the main character? (The protagonist.) Who is opposing him or her?

(The antagonist.)

6. In what order are you going to tell your story? Sequentially with one event

linked to another in a sequence of time? Or are you going to jump back and

forth in time through flashbacks? (Obviously, more complicated.)

7. How many locations do you need to illustrate these time periods? Do you need

them all? Why?

20 Linda M.James. How to write Great Screenplays, and Get Them Into Production. (Oxford. How to Book,
2009). Hlm 1.2
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8. What conflicts are there in your story? (What do your characters want? What

obstacles are you going to give them?)

9. How are your major characters going to overcome these obstacles to reach

their goal?

10. Do you have a subplot? (A minor plot which relates in some way to the main

plot. Some scripts have more than one, but don’t make life too hard for

yourself.)

Wiliam B Adam. (1978 : 95) Writing the script. These three considerations-idea,

purposes, and audience-are actually  the basic decisions and you should make before

you can procees relationally to getting the script written.

Idea : what do you want to say

Purpose : Why do you want to say it

Audience : Who do you want to say it.

Script : How are you going to say it.

Syd Field (2005 : 8) My purpose in writing Screenplay was to explore the craft of
screenwriting and illustrate the foundations of dramatic structure. When you want
to write a screenplay, there are two aspects you have to deal with. One is the
preparation required to write it: the research, thinking time, character work, and
laying out of the structural dynamic.(Tujuan saya dalam menulis Skenario adalah untuk mengeksplorasi kerajinan darinaskah dan menggambarkan fondasi struktur dramatis. Bila Anda ingin menulisskenario, ada dua aspek yang harus berurusan dengan. Salah satunya adalahpersiapan yang diperlukan untuk menulis: penelitian, waktu berpikir, bekerjakarakter, dan meletakkan dari dinamika struktural)John Howard Lawson’s (1960: 227) mengatakan :

When we speak of the theory and technique of screenwriting, we are speaking

of creative activity by business organization. We cannot explore the mind of the

writer without also exploring the “mind” of the corporation, and the forces that

affect its ‘thinking’ – the drive for profits, the cost of production, the availability

of patents and inventions, the demands of the audience, the propaganda aims of

powerful interests.

(Ketika kita berbicara tentang teori dan teknik penulisan naskah, kita berbicara

tentang aktivitas kreatif oleh organisasi bisnis. Kita tidak bisa mengeksplorasi
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pikiran penulis tanpa juga menjelajahi "pikiran" dari korporasi, dan kekuatan-

kekuatan yang mempengaruhi nya 'berpikir' - drive untuk keuntungan, biaya

produksi, ketersediaan paten dan penemuan, tuntutan penonton, propaganda ini

bertujuan kepentingan kuat).

John Howard Lawson’s (1960: 323). berpendapat :
The most obvious difference between the film and other story forms is in the
mode of presentation: the story is told in a succession of images flowing upon a
screen in a darkened auditorium. The relationship between the spectator and
the performance has a sort of directness and. intimacy. Yet it is a mechanised
contact, achieved by images and sounds that are manufactured, wider
conditions in no way resembling the condition of presentation in the motion-
picture theatre.(Perbedaan paling jelas antara film dan bentuk-bentuk cerita lainnya dalammodus presentasi: cerita ini diceritakan dalam suksesi gambar yang mengalirpada layar dalam auditorium gelap. Hubungan antara penonton dan kinerjamemiliki semacam keterusterangan dan. keintiman. Namun itu adalah kontakmekanis, dicapai dengan gambar dan suara yang diproduksi, kondisi yanglebih luas sekali tidak menyerupai kondisi presentasi di teater gerak-gambar).

Fase script (96-98)Research, outline, synopsis, treatment, shooting script.
B. Format Penulisan SkenarioPada saat ini sudah tersedia beberapa aplikasi computer yang sudah dirancanguntuk menulis scenario, final draff dan lainnya. Tidak ada keharusan untukmenggunakan aplikasi apa atau yang yang mana.  Namun demikian, yang harusadalah menulis sesuai dengan kaidah atau standar penulisan scenario yang berlakuumum.
Glynn Turner : Where to Star, How to be a Hollywood scriptwriter. 32)
Kata/word
This is one of those things that actually taught me the power of a single word and
here are some examples of how one word can actually change the whole sentence and
give the reader or an actor something more to imagine about the character and the
mood they are in. Ini adalah salah satu hal yang benar-benar mengajarkan saya kekuatan
satu kata dan di sini adalah beberapa contoh bagaimana satu kata benar-benar dapat
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mengubah seluruh kalimat dan memberikan pembaca atau aktor sesuatu yang lebih untuk
membayangkan tentang karakter dan suasana hati mereka di.
Jake walks into the room. (we have no idea of his mood)
Better alternative words:

Jake creeps into the room. (he could be scared)
Jake slinks into the room. (he could be ashamed)
Jake slumps into the room. (he could be depressed)
Jake marches into the room. (he could be confident)
Jake strides into the room. (he could be angry)

See how changing one word adds a bit more depth to the character. I don’t need to
give examples of every single word in every situation, and there is nothing wrong
with, “Jake walks into the room”, but in a 100 page script, Jake might walk into a lot
of rooms, and aKer a while it just becomes boring to read. Be more creative than that.Lihat bagaimana mengubah satu kata menambahkan sedikit lebih mendalamdengan karakter. Saya tidak perlu memberikan contoh setiap kata dalam setiapsituasi, dan tidak ada yang salah dengan, "Jake berjalan ke ruang", tetapi dalamnaskah 100 halaman, Jake mungkin berjalan ke banyak kamar, dan Aker sebuahsementara itu hanya menjadi membosankan untuk dibaca. Lebih kreatif dari itu.
Secara umum penulisan scenario adalah dengan format sebagai berikut.

a. Nomor scene dituliskan pada margin 1 inch dari tepi kiri atas, sehingganomor bisa cepat dibaca. Penulisan nomor tidak usah menggunakanangka 0 didepanb. Judul scene atau a scene heading dituliskan 1,5 inch dari tepi kiri dan 1
inch dari tepi kanan kertas. Tuliskan EXT. Yang mengidentifikasi lokasiluar ruangan atau INT. Untuk lokasi di dalam ruangan, diikuti denganindikasi tempat dan waktu. Judul scene secara keseluruhan ditulisdengan huruf besar.c. Pada jarak 2 spasi dibawah judul scene adalah deskripsi visual, rata kirisejajar dengan EXT/INT pada margin 1,5 inch dari tepi kiri dan 1 inchdari tepi kanan kertas. Deskripsi visual dituliskan dalam spasi rapat atausatu spasi.
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d. Apabila dalam deskripsi visual terdapat deskripsi suara, misalnyatelepon berdering, bel berbunyi, atau music, maka ditulis dalam hurufbesar.e. Nama tokoh, apabila pertama kali muncul dituliskan dengan hurufbesar, untuk selanjutnya nama tokoh dituliskan seperti biasanya, yaituhuruf kecil.f. Dialog ditulis pada jarak dua spasi dari deskripsi visual maupun antaradialog tokoh yang satu dengan tokoh lainnya. Nama tokoh dituliskandengan huruf besar dalam 4 inch dari tepi kiri kertas.g. Apabila ada dialog yang diucapkan, tetapi tokoh tidak terlihat padalayar. Dituliskan (O.S) yang merupakan singkatan dari off screen atau(V.O) sebagai singkatan Voice Over. Ditulis dibelakang nama tokoh yangmengucapkannya.h. Petunjuk pengucapan (parenthetical direction) memperlihatkan carapengucapan dialog. Petunjuk pengucapan dituliskan diantara namakarakter dan isi dialog, secara keseluruhan selalu dituliskan denganhuruf kecil dan dalam tanda kurung, pada margin 3,5 inch dari tepi kiridan 2,5 inch dari tepi kanan kertas dalam spasi rapat.i. Isi dialog dituliskan pada margin 3 inch dari tepi kiri, 2 inch dari tepikanan kertas. Selalu rata kiri dan bukan rata kanan. Selalu dituliskanpada margin yang sama dan jangan pernah menuliskannya ditengah-tengah baris.j. Apabila dialog seorang tokoh terputus oleh deskripsi visual, lalu kembalipada dialog tokoh tersebut, maka untuk menandai bahwa dialogtersebut merupakan kelanjutannya, dituliskan (continuing) atau(lanjutan) menggunakan huruf kecil dan dalam tanda kurung. Dituliskan1 spasi dibawah nama tokoh, dalam margin 3,5 inch dari tepi kiri kertas.Dapat ditulis (cont) dibelakang nama tokoh yang mengucapkan. (11)tidak sama menjadi keharusan bagi penulis skenario untuk menuliskanistilah-istilah teknis.k. Apabila sebuah scene telah selesai dituliskan dan berganti pada sceneberikutnya, antara akhir pada scene heading berikutnya berjarak dua
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spasi. Penulisan CUT TO: sama sekali tidak diperlukan karena sudahtersirat pada setiap pergantian scene.l. Apabila skenario telah selesai, maka langsung dituliskan SELESAI, dalamhuruf besar dan ditngah-tengah baris.
Penulisan dengan format yang tidak lazim bisa jadi malah membingungkan pihaklain yang membacanya.
A. KERTAS

Gunakan kertas ukuran kwarto atau A4 (8.5 x 11 inch). Kertas harus kertasputih polos. Dengan kertas ukuran kwarto, skenario dengan deskripsi yangbaik, setiap satu lembarnya berarti kira-kira satu menit saat difilmkan. Dengandemikian, sebuah skenario film cerita panjang, idealnya, berkisar antara 110sampai 120 halaman kwarto.B. PITA/TINTAUntuk pita atau tinta, gunakan pita atau tinta hitam. Sebagaimana tujuannya,skenario nantinya akan diperbanyak atau di fotocopy untuk dibagikan padaorang-orang yang terlibat dalam pembuatan film. Bila menggunakan tintawarna, kemungkinan warna-warna tertentu akan hilang atau menjadi tidakjelas pada saat di fotocopy. Apalagi kalau mesin fotocopynya jelek atau rusak.C. MARGINSecara keseluruhan, margin (batas) tulisan adalah 1 inch dari tepi atas, tepibawah, tepi kiri maupun tepi kanan kertas. Sebagai kekecualian adalah nomorhalaman, yang boleh ditempatkan di luar margin tersebut. Penulisan, baikdeskripsi visual maupun dialog, adalah rata kiri (left margin).Yang terbaik adalah tidak menuliskannya dalam rata kanan, sekalipunmenggunakan komputer. Format skenario banyak menggunakan jarak satuspasi, sehingga rata kanan malah bisa menyulitkan orang untuk membacanya.D. NOMOR HALAMANTidak ada aturan mengenai penempatannya, tetapi lazimnya pada kanan atashalaman. Tempatkan nomor halaman pada jarak 0,5 inch dari tepi atas dan 1
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inch dari tepi kanan kertas. Meskipun tidak ada aturan mengenaipenempatannya, nomor halaman harus dituliskan dengan angka arab. Berurutmulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya.E. DESKRIPSISetelah halaman judul (cover), maka halaman berikutnya langsung masukhalaman 1. tidak perlu menyisipkan lembar apa pun antara cover dan halamanpertama. Pada awal halaman pertama ini, langsung dituliskan angka 1 sebagainomor scene. Tidak usah menuliskan opening tittle, nama perusahaan atauyang semacamnya, kecuali kalau diminta, karena kesemuanya itu tidak menjaditanggung-jawab penulis skenario.1. Nomor scene dituliskan pada margin 1 inch dari tepi kiri kertas, sehingganomor bisa cepat terbaca. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,penetapan scene ditentukan oleh perubahan tempat, perubahan waktuatau perubahan keduanya. Tidak menjadi soal suatu scene panjang ataupendek, secara prinsip jika berubah tempat, waktu atau berubah keduanya,berubah pula scenenya, dan setiap kali scene berubah maka selalu diawalipenomoran baru.Nomor scene menggunakan angka arab, dituliskan secera berurut mulainomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... dan seterusnya.Penulisan nomor tidak usah menggunakan angka 0 di depannya, misal 01atau 001, karena penulisan angka 0 ini sama sekali tidak ada manfaatnya.Jangan menggunakan angka romawi, huruf, kombinasi angka dan hurufatau bentuk-bentuk penomoran lain yang tidak lazim.Kadang kita menemukan skenario dengan nomor scene yang ditulis ulangdi sisi kanan kertas. Ini biasanya digunakan bila ada kekuatiran nomorscene di sisi kiri hilang saat diperbanyak (di fotocopy) atau menjadi tidakterbaca ketika di jilid nantinya, sehingga untuk mengantisipasi hal itunomor scene kadang di tulis ulang di tepi kanan kertas, meski bukan suatukeharusan.2. Setelah nomor scene, adalah judul scene (a scene heading), dituliskan 1,5inch dari tepi kiri dan 1 inch dari tepi kanan kertas. Tuliskan EXT. yang
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mengindikasikan lokasi luar ruangan (eksterior) atau INT. Untuk lokasi didalam ruangan, diikuti dengan indikasi TEMPAT dan WAKTU.
Judul scene secara keseluruhan dituliskan dengan HURUF BESAR (hurufkapital/upper case). Tidak perlu repot-repot digaris bawahi, tidak perlupula di cetak tebal. Bila judul scene terlalu panjang sampai-sampai tidakbisa dituliskan dalam satu baris, bisa beberapa baris, tetap dalam hurufbesar dan pada margin yang sama, berjarak 1 spasi.

3. Pada jarak dua spasi di bawah judul scene adalah deskripsi visual.Deskripsi visual adalah rata kiri sejajar dengan EXT/INT pada margin 1,5inch dari tepi kiri dan 1 inch dari tepi kanan kertas. Deskripsi visualdituliskan dalam spasi rapat (satu spasi), terkecuali apabila ganti alineadigunakan spasi ganda (dua spasi).
4. Apabila dalam deskripsi visual terdapat deskripsi suara, misalnya TELPONBERDERING, BEL PINTU BERBUNYI atau MUSIK, maka secara keseluruhandituliskan dalam HURUF BESAR.
5. NAMA TOKOH, apabila pertama kali muncul, dituliskan dengan HURUFBESAR. Untuk selanjutnya nama tokoh dituliskan seperti biasanya, yaituhuruf kecil setelah didahulukan dengan huruf besar.
6. Dialog dituliskan pada jarak dua spasi dari deskripsi visual maupun antaradialog tokoh yang satu dengan tokoh lainnya. Dialog selalu dimulai darinama tokoh yang mengucapkan dialog.Nama tokoh dituliskan dengan HURUF BESAR dalam margin 4 inch daritepi kiri kertas. Jangan menuliskan nama tokoh di tengah-tengah baris(center). Meskipun nama tokohnya panjang atau pendek, selalu konsistendi mulai dari margin 4 inch dari tepi kiri kertas.7. Apabila ada dialog yang diucapkan, tetapi tokoh tidak terlihat pada di layar,dituliskan (O.S) yang merupakan singkatan Off Screen atau (V.O) sebagai
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singkatan Voice Over. Di tulis di belakang nama tokoh yangmengucapkannya. Selalu dalam huruf besar dan dalam tanda kurung.
8. Petunjuk pengucapan (parenthetical directions) memperlihatkan carapengucapan dialog. Petunjuk pengucapan dituliskan diantara namakarakter dan isi dialog, secara keseluruhan selalu dituliskan dengan hurufkecil dan dalam tanda kurung, pada margin 3.5 inch dari tepi kiri dan 2.5dari tepi kanan kertas dalam spasi rapat.

Petunjuk pengucapan dituliskan hanya bila benar-benar dianggap perlu.Tidak ada gunanya menuliskan petunjuk pengucapan bila isi dialogdiucapkan sebagaimana adanya. Petunjuk pengucapan baru dituliskan bilatokoh melakukan sesuatu atau bila isi dialog tidak sama (mungkinbertentangan) dengan cara pengucapannya dapat secara esensialmempengaruhi arti dialog atau scene.
Apabila ada dialog yang terputus sebentar lalu kembali dilanjutkan,tuliskan (pause) dalam huruf kecil dan tanda kurung dan carapenulisannya sama dengan cara penulisan petunjuk pengucapan.9. Isi dialog dituliskan pada margin 3 inch dari tepi kiri dan 2 inch dari tepikanan kertas. Selalu rata kiri dan bukan rata kanan. Panjang pendeknya isidialog, bahkan jika isi dialognya sangat pendek, selalu secara konsistendituliskan pada margin yang sama dan jangan pernah menuliskannya padatengah-tengah baris.Mulai dari nama tokoh yang mengucapkan, petunjuk pengucapan sampaiisi dialog, dituliskan dalam jarak (1 spasi). Pergantian tokoh yangmengucapkan dialog dituliskan dalam jarak dua spasi. Juga apabila dialogtelah selesai dua spasi dan berganti pada deskripsi visual, maka deskripsivisual berjarak dua spasi.10. Apabila dialog seorang tokoh terputus oleh deskripsi visual, lalu kembalipada dialog tokoh tersebut, maka untuk menandai bahwa dialog tersebutmerupakan kelanjutannya, dituliskan (continuing) atau (lajutan),
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menggunakan huruf kecil dan dalam tanda kurung. Dituliskan 1 spasi dibawah nama tokoh, dalam margin 3.5 inch dari tepi kiri kertas, ataudiperlakukan sama seperti cara penulisan petunjuk pengucapan. Jugadapat dituliskan (Cont.) di belakang nama tokoh yang mengucapkan.
Juga apabila dialog terputus di akhir halaman. Maka pada halamanberikutnya juga dituliskan (continuing) atau (lanjutan) setelah terlebihdahulu KEMBALI MENULISKAN NAMA TOKOH YANG MENGUCAPKANNYA.Jangan sekali-sekali menuliskan isi dialog tanpa didahului nama tokohyang mengucapkannya.11. Tidak menjadi keharusan bagi penulis skenario untuk menuliskan istilah-istilah teknis. Adalah bukan tanggung-jawabnya mengarahkan sutradaradalam menetapkan tipe shot (type of shot) maupun gerak kamera (cameramovement). Tak jadi soal jika skenario di tulis tanpa istilah-istilah teknis,karena mereka yang akan menterjemahkannya.

12. Apabila sebuah scene telah selesai dituliskan dan berganti pada sceneberikutnya, antara akhir scene dengan awal scene heading berikutnyaberjarak dua spasi. Penulisan CUT TO : sama sekali tidak diperlukan,karena sudah tersirat pada setiap pergantian scene. Teknik pergantianscene baru dituliskan bila ada transisi yang dianggap khusus, misalnyamenandai flashback atau time-lapse, maka secara keseluruhan dituliskandi tepi kanan baris dalam HURUF BESAR, pada margin 6 inch dari tepi kirikertas, berjarak 2 spasi dari akhir scene sebelumnya dan 2 spasi dari judulscene berikutnya.
13. Apabila skenario telah selesai, maka langsung tuliskan kata SELESAI, dalamhuruf besar dan di tengah-tengah baris.

Kertas A4/Kwarto
1 2
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1.
1. INT. RESTORAN – PAGI

LOUISE seorang waitress cafe. Pada usia awal tiga puluhan, iasudah terlalu berumur untuk pekerjaan ini. Sangat manis dancekatan, sekalipun di akhir shiftnya. Ia melemparkan cangkir-cangkir kotor dari dari counter ke dalam bus tray di bawahcounter. Hal ini menimbulkan SUARA GADUH, satu hal yang tidakdiperdulikannya. Terdengar MUSIK COUNTRY pada b.g., dan iaikut menyenandungkannya.
2. INT. DAPUR THELMA – PAGI

THELMA ibu rumah tangga. Sudah pagi dan ia membereskancangkir-cangkir kotor dari meja makan ke bak cuci dapur, yangpenuh dengan sisa-sisa sarapan dan bekas-bekas makan malamsebelumnya yang membuatnya tampak berantakan. Ia masihmengenakan gaun malamnya. TV menyala pada b.g. dari dapur,kita dapt melihat wallpaper yang belum rampung dikerjakan diruang makan, jerih payah "kerja mandiri" yang dilakukan Thelma.
3. INT. RESTORAN - PAGI

Louise berjalan ke telpon umum dan memutar suatu nomor.

4. INT. DAPUR THELMA – PAGI
TELPON BERDERING. Thelma menghampiri untukmengangkatnya.

3

4

5

9 8 6
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THELMA(berteriak)Tunggu sebentar! Halo?
5. INT. RESTORAN – PAGI LOUISE(ditelpon umum)Saya berharap kamu sudah berkemas, adikkecil, sebab kita akan cabut dari sini nantimalam.
6. INT. RESTORAN - PAGI

THELMA(berbisik dengan rasa bersalah)Baik, tunggulah. Saya akan tanyakan padaDarryl apa saya boleh pergi.THELMA (V.O.)Jadi kamu belum juga nanya sama dia? Demi?Tuhan, Thelma, dia itu suamimu ataubokapmuThelma menjepit gagang telpon ke dagunya ketika memotong kupon-kupon di suratkabar dan memasangnya ke papan buletin yang telahdisiapkan untuk itu. Kita melihat bermacam-macam sobekan resepdari majalah wanita di sepanjang baris '101 Cara Memasak Daging'THELMADia memang sudah berpikir kamu rada-rada, Louise, saranmu nggak bakalan adapengaruhnya bagi Darryl. Kamu masih ditempat kerja? LOUISE (V.O.)Nggak, saya nelpon dari PalyboyMansion. THELMANanti saya telpon balik.Thelma berjalan ke arah ruang keluarga ke bagian bawahTangga dan menyandar di pegangan tangga.THELMA(lanjutan)

7

10
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Darryl! Sayang, baiknya kamu agal buruan.
Louise menoleh berbalik dari kursinya sambil terusmelambaikan tangannya pada lelaki yang baru sajamenumpang mobilnya. Mereka meluncur ke jalan.THIGHT SHOT si orang tumpangan tersenyum danmenjauh.

CUT TO :
87. INT. MOBIL - SIANG

Thelma memandang dengan dongkol. THELMASaya berharap nggak ada yangnumpang mobil kita.F. COVERDalam penulisan cover (tittle page) ada kelonggaran aturan dan ditemukanbanyak variasi. Meskipun demikian, ada beberapa prinsip yang harus diikuti.Cover boleh menggunakan kertas yang sama, baik ukuran maupunketebalannya, sehingga tidak perlu mencari atau membeli kertas lain. Demikianpula halnya dengan bentuk, ukuran, style maupun warna huruf-huruf yangdigunakan. Pada hakekatnya, halaman judul atau cover, semata-mata hanyauntuk menandai skenario yang ditulis, dengan demikian jangan ada unsur-unsur lain seperti gambar, elemen, foto, hiasan dan sebagainya.
1. Judul film secara keseluruhan dituliskan dalam HURUF BESAR, di tengah-tengah baris, berjarak kira-kira 2,5 inch dari tepi atas kertas. Boleh diberigaris bawah atau diberi tanda petik.
2. Empat spasi bawahnya, masih ditempatkan di tengah-tengah baris,dituliskan "Skenario Oleh" atau "Cerita dan Skenario Oleh" dan secara

11

12
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keseluruhan dituliskan dalam huruf kecil, tentunya setelah di mulai denganhuruf besar. Dua spasi di bawahnya, tuliskan nama penulisnya,menggunakan huruf kecil setelah diawali dengan huruf besar.
3. Bila skenario merupakan hasil adaptasi, diilhami, cerita di tulis oleh oranglain atau penjelasan lainnya, dituliskan delapan spasi di bawah namapenulis di tengah-tengah baris diikuti "karya" dan nama pengarang noveldua spasi dibawahnya.
4. Pada bagian bawah halaman judul, dibagi menjadi dua. Pada sisi kiribawah, tuliskan "Produksi", lalu pada baris dibawahnya adalah namaperusahaan yang akan memproduksi, di tulis dalam jarak satu spasi,menggunakan huruf kecil setelah didahului dengan huruf besar. Bila akanmenuliskan nama sutradara atau produser, meskipun sangat tidak lazim,bisa dituliskan pula bagian ini.
5. Pada sisi kanan, sejajar dengan baris di tepi kiri, tuliskan Draft 1 jikaskenario ini merupakan draft pertama. Bila kemudian direvisi, tuliskanDraft 2. Draft 3 jika kembali  direvisi, dan demikian seterusnya. Kemudiandi bawahnya, dalam jarak satu spasi, tuliskan tanggal, bulan dan tahunyang menandai waktu selesainya penulisan skenario ini. Akhir tulisan padacover dihitung sehingga kira-kira mempunyai margin yang sama antaratepi bawah dan tepi atas kerta

Create Scenes That Sizzle - 7 Essential ElementsBy Martha Alderson, M.A.
Essential Element #1: Time and Place

The first layer of every scene deals with time and setting. Often this layer is implied or

understood from the scenes and summaries that precede it. Either way, be sure to

ground your readers in the "where" and "when" of the scene. The last thing you want
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is for your reader to awaken from the dream you have so carefully crafted due to

disorientation or confusion.

In the scene from Ava's Man, the time is established in the earlier part of the scene -

"They were getting ready for supper just a few weeks later when"

Essential Element #2: Character Emotional Development

If conflict, tension and suspense drive the reader to turn the page or send the viewer

to the edge of her seat, the character emotional development motivates them.

Readers read stories and viewers go to the movies to learn about a character's

emotional development. The word development implies growth or change. Therefore

character becomes a layer.

Using the example, Charlie's character emotional development has deepened over the

scope of the story thus far. "Then Charlie did one of the bravest things I have ever

heard of, a thing his children swear to. He opened the door and stepped outside to

meet his enemy empty-handed, and just started walking."

Essential Element #3: Goal

The protagonist has a long-term goal for the duration of the story and smaller goals

for every scene. They may or may not reach the scene goal by scene's end, but viewers

and readers who know what is at stake for the character are more apt to cheer for

the character's successes and mourn his failures.

For example, in Ava's Man we know that Charlie's goal for the portion of the scene

written above is to close the distance between himself and Jerry before Jerry loads the

gun.

Essential Element #4: Dramatic Action

Dramatic action that unfolds moment-by-moment on the page makes up the next

layer of scene.

In our example, the dramatic action intensifies because of the "ticking clock" - will

Charlie stop Jerry in time or will he get shot?

Essential Element #5: Conflict

Embedded within dramatic action lies a layer or two of conflict, tension and/or

suspense. The conflict does not have to be overt, but it must be present in some form.

Fill a scene with tension or suspense or something unknown lurking in the shadows
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and you have yourself an exciting story. Remember that setbacks and failure create

suspense, conflict and tension, not success or good news.

Charlie's dilemma has conflict, tension, AND suspense. Will he or won't he? is a simple

and powerful set-up.

Essential Element #6: Emotional Change

Just as the action in every scene affects the overall emotional growth of your

characters as a reflection of the entire work, the action also affects your characters

emotional state at the scene level. In other words, the character's mood changes

because of what is said or done in that specific scene.

In Ava's Man, Charlie starts the scene angry that Jerry hurt his friend, Hootie, "just for

the sport of it." The more he thinks about "now this man had come to his house,

bringing the treat of violence to where his wife and children lived," the angrier and

more determined he becomes.

Anger consumes Charlie. Then Jerry says he is coming inside the house, and Charlie

becomes furious (an emotional change in intensity).

Charlie's anger gets him to his enemy in time to stop him cold only to see "a huge

figure hurl itself at him from the shadows," changing his emotional state again,

moving it even higher.

Essential Element #7: Thematic Significance

Thematic significance not only creates mood, it also creates the final layer of scene

and the overall spirit of your story. Your reason for writing the story, what you want

your readers to take away from having read it holds the key to your theme. When the

details you use in scene support the thematic significance you have an intricately

layered scene that provides meaning and depth to the overall plot.

Metode menulis scenario1. Ciptakan karakter baik (protagonist), kenalkan dia, kenalkan dia sebagaiorang baik2. Beri dia gangguan. (dengan situasi atau orang). Paksa dia untuk mengatasigangguan. (no way out).3. Beri dia rintangan dengan situasi atau orang (antagonist), kenalkan diasebgai protagonis



99

4. Beri protagonist peluang dan kekuatan untuk menyelesaikan (kekuatandiri, kelemahan protagonist)5. Beri antagonis peluang dan kekuatan mengalahkan protagonist (kekuatandiri, kelemahan protagonist)6. Beri protagonist kekuatan dari sifatnya,serta dari kelemahan sifatantagonist.7. Benturkan dua kekutan dan kelemahan protagonist dan antagonis.8. Ciptakan penyelesain yang indah, sesuai dengan hakikatnya.
III. EVALUASI/ASESMENT

IV. TUGAS-TUGAS1. Tugas Terstruktur2. Tugas Mandiri
V. BAHAN BACAAN DAN TONTONAN1. BAHAN BACAANAlant Wurtzel. Television Production. (McGraw-Hill. New York. 1989)Andi Fachrudin. Cara kreatif Memproduksi Program Televisi. (Andi,Yogyakarta, 2015)Linda M.James. How to write Great Screenplays, and Get Them Into Production.(Oxford. How to Book, 2009).Seno GumiraAjidarma. Layar Kata. (Bentang, Yogyakarta,Syd Field. Screenplay The Foundations Of Screenwriting, (Delta. Canada,2005).John Howard Lawson’s. Theory and Technique of Playwriting and

Screenwriting.  1960. PDF Version 2014https://www.writersstore.com/create-scenes-that-sizzle-7-essential-elements/
2. BAHAN TONTONAN
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DAFTAR PUSTAKAAlant Wurtzel. Television Production. (McGraw-Hill,New York, 1989)Andi Fachrudin. Cara kreatif Memproduksi Program Televisi. (Andi, Yogyakarta,2015)David Howard and Edward Mabley. The Tool of Screenwriting,  A Writer's Guide To
The Craft And Elements Of A Screenplay. (St. Martin's Press, New York, 1993)Elizabeth Lutters. Kunci Sukses Menulis Skenario. Jakarta: Grasindo, 2004Gayus Siagian. Menilai Film. Editor Gatot Prakosa. (Dewan Kesenian  Jakarta,2006).Harymawan, RMA. Dramaturgi. (Bandung: CV Rosda, 1998).John Howard Lawson’s. Theory and Technique of Playwriting and

Screenwriting.  1960. PDF Version 2014Lagos Egri. Art Of Drama Writing. (Simon And Scuster, New York, 1923)Linda M.James. How to write Great Screenplays, and Get Them Into Production.(Oxford. How to Book, 2009).M. Yusa Biran. Teknik Menulis Skenario Film Cerita. (Pustaka Jaya, Jakarta, 2006)RB. Armantono, dan Suryana Paramita. Skenario. Teknik Penulisan Struktur CeritaFilm (FFTV-IKJ Press, Jakarta, 2013)Saptaria, Rikrik El. Acting Handbook, Paduan Praktis Akting Untuk Film dan Teater.Bandung: Rekayasa Sains, 2006.Seno GumiraAjidarma. Layar Kata. (Bentang, Yogyakarta, 2000)Syd Field. Screenplay The Foundations Of Screenwriting, (Delta. Canada, 2005).
https://www.writersstore.com/create-scenes-that-sizzle-7-essential-elements/



STRUKTUR DRAMATIK SKENARIO

Syd Field III Act Structure Screenplay Paradigm

Abstrak

Salah satu film yang meraih prestasi gemilang dalam FFI 2014 adalah FTV Garis Finish. FTV
Garis Finish meraih delapan Predikat dari sebelas predikat yang ada dalam kategori apresiasi
FFI Piala Vidia. Predikat Skenario Terbaik merupakan predikat yang biasa dan selalu ada dalam
setiap ajang FFI. Namun Skenario Terbaik dan dikuti dengan predikat lain, merupakan hal yang
fenomenal. Seperti apa skenario yang mampu membawa sebuah film meraih kesuksesan yang
gemilang?
Dramatik merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari cerita drama ataupun
narrative. Film sebagai bentuk dari drama juga tidak bisa lepas dari dramatik, baik struktur
maupun perkembangan dramatiknya. Dramatik digunakan untuk meraih dan mempertahankan
perhatian penonton terhadap film. Artinya, kualitas dramatik yang terdapat dalam skenario
sangat mempengaruhi kualitas sebuah film. Skenario yang baik menjadi jaminan awal untuk
terciptanya film yang baik.
III Act Structure Screenplay Paradigm digagas oleh Syd Field untuk membuat maupun
menganalisa dramatik skenario. Act I merupakan beginning berisi exposition dipaparkan
sepanjang sekitar 25%  dari keseluruhan cerita, Act II merupakan midlle berisi confrontation,
dipaparkan sepanjang sekitar 50%  dari keseluruhan cerita Act III merupakan ending berisi
conclusion, dipaparkan sepanjang sekitar 25%  dari keseluruhan cerita. Dalam Syd Field
Paradigma, penataan kejadian dalam ruang waktu. Teks dalam konteks, kejadian dan ruang,
peristiwa, orang, lokasi dan waktu. Meskipun tidak jauh berbeda dengan pemikiran  Aristotle dan
Gustav Freytag, gagasan Syd Field dipandang lebih lebih pas untuk skenario film, karena konsep
yang ditawarkan oleh Aristotle maupun Gustav berlandaskan pada drama panggung, play, yang
terbatas dalam ruang tempat (panggung).
Analisa struktur dramatik skenario FTV Garis Finish menggunakan metode analisa Gustav dan
Syd  Field menunjukan bahwa skenario FTV Garis Finish memiki struktur dramatik memenuhi
lkaidah struktur yang baik, serta perkembangan yang …. Hal tersebut terihat dari grafik dramatik
yang menanjak.

Kata Kunci : FTV Garis Finish, Struktur Dramatik, III Act Structure Screenplay Paradigm.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengakui keberadaan dan kekuatan film diperlihatkan

dalam beberapa kegiatan. Dalam setiap tahun diselenggarakan acara yang ditujukan untuk

mengapresiasi, menghargai dan menyemangati para pekerja film Indonesia. Kegiatan tersebut adalah

Festival Film Indonesia (FFI). Film-film yang diproduksi dalam era satu tahun, ditayangkan,

dipersandingkan, dinilai oleh tim juri terhadap beberapa kategori kerja atau aspek yang terdapat

dalam sebuah proses produksi film. Sejak televisi menayangkan film yang memang ditayangkan

melalui penyiaran televisi, FTV, FFI mulai memasukan FTV ke dalam film yang akan difestivalkan

dan dinilai dalam FFI. Penghargaan yang diberikan kepada pekerja FTV adalah Piala Vidia.

Kategori-kategori yang diapresiasi untuk FTV dalam FFI tidak jauh berbeda dengan film layar lebar.

Salah satu Film Televisi FTV yang meraih predikat dalam Festival Film Indonesia tahun 2014

adalah Garis  Finish. FTV Garis  Finish meraih predikat FTV Terbaik dan beberapa predikat terbaik

untuk beberapa kategori ; FTV Terbaik, Sutradara terbaik, Skenario Terbaik, Pengarah Sinematografi

Terbaik, Penata Artistik Terbaik, Penata Musik terbaik dan Pemeran Pendukung Pria Terbaik. FTV

Garis  Finish disutradarai oleh Hestu Saputra, skenarionya ditulis oleh Ifan Ismaill dan Bagus

Bramanti, diproduksi oleh Serambi SET dan ditayangkan di Kompas TV. Prestasi dan predikat yang

diraih oleh FTV Garis  Finish merupakan sebuah prestasi yang gemilang. Sepanjang sejarah sejak

FTV masuk dalam  jenis film yang diperlombakan dalam Festival Film Indonesia (FFI), FTV Garis

Finish merupakan satu-satunya  FTV yang berhasil meraih predikat terbanyak.

Dalam produksi FTV, banyak aspek yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mencapai kesuksesan.

Skenario tidak hanya berfungsi sebagai sebuah tulisan yang berisi cerita yang akan disampaikan

dengan gambar, akan tetapi juga petunjuk dan penentu dalam  produksi film. Tino Saroenggalo

(2008 : 11-12) mengungkap bahwa “ada dua kata kunci dalam pembuatan film adalah waktu dan

uang”.  Kata kunci tersebut belum bisa muncul ketika belum ada sesuatu yang menjadi penyebabnya.

Tino Saroenggalo (2008 : 15). Namun demikian, dua kunci utama tersebut tidak bisa dijalankan

ketika belum ada skenario yang disepakati untuk dijadikan landasan atau petunjuk produksi. Sebagai

landasan artinya skenario mempunyai fungsi sebagai dasar  atau pijakan utama ketika akan memulai

produksi. Sebagai petunjuk produksi artinya skenario menjadi acuan kerja dalam proses produksi.



Tanpa dasar berpijak yang baik, tanpa petunjuk kerja yang baik, sulit untuk menciptakan sebuah film,

sangat sulit untuk menciptakan film yang baik.

Skenario sebagai petujuk kerja dalam proses produksi memuat makna bahwa dalam sebuah

skenario terkandung sebuah cerita. Hal ini disebabkan bahwa tujuan untuk produksi adalah

menciptakan film, dalam film ada cerita. Artinya skenario yang baik pada prinsipnya berisi cerita

yang baik, struktur dramatik yang baik, pola penceritaan yang baik, serta berisi petunjuk-petunjuk

kerja untuk seluruh orang yang terlibat dalam produksi sebuah film. Kurang atau baiknya  kualitas

sebuah film sangat ditentukan oleh kualitas skenario.

Salah satu hal yang menentukan kualitas skenario adalah struktur dramatik. Struktur dramatik

merupakan pola penuturan cerita dengan mengacu pada pertimbangan keterlibatan emosi penonton.

Sebagai sebuah karya yang diciptakan untuk menarik perhatian penonton, cerita harus dituturkan

dengan pola tertentu sehingga penonton tertarik untuk menonton, menikmati cerita dari awal sampai

akhir. Hal  tersebut bisa berlaku ketika cerita mampu menguggah emosi penonton. Menggugah emosi

penonton dapat dilakukan dengan metode atau pola tertentu yang dikonsep oleh tokoh-tokoh yang

intens dengan drama. Metode tersebut senantisa mengusung wacana dramatik dan struktur dramatik

sebagai sarana untuk menggugah emosi penonton.  Cerita yang baik harus memiliki elemen tertentu,

dituturkan dengan menata element cerita sehingga membentuk sebuah unit struktur, unit struktur

tersbut ditata sehingga membentuk struktur yang kuat.

Sebuah skenario sebelum sampai ke penonton dalam bentuk film melewati beberapa tahap

genting. Salah satu tahap genting tersebut adalah ketika pihak yang akan membiayai produksi film

membaca skenario. Dua pertanyaan wajib yang akan melingkupi pemikiran pihak tersebut, pertama

apakah cerita dalam skenario memiliki daya jual, kedua, apakah penonton akan tertarik untuk

menikmati film yang akan diciptakan berdasarkan skenario yang sedang dibacanya. Berkaitan

dengan pertanyaan yang kedua, yang dilihat adalah bagaimana konstruksi dramatik skenario. Sudah

lengkapkah unit dramatic dan bagaimana unit dramatic dikonstruksi menjadi struktur dramatik yang

akan menggugah emosi penonton. Ketika dua pertanyaan mampu dijawab dengan baik oleh skenario,

maka skenario selamat dari sebuah tahap genting. Agar skenario dapat selamat dari tahap genting,

penulis skenariolah yang harus mengerjakannya. Penulis skenario harus bekerja dalam pola fikir

dramati pada  saat menulis dan menguji dramatik skenario sebelum mengatakan skenario sudah final

draf.  (PEKERJAAN PENULIS SKENARIO ADALAH MENATA CERITA)



II. LANDASAN ANALISIS

Dalam rangka menganalisa untuk mengambil kesimpulan mengenai struktur dramati Skenario

FTV Garis Finish, dibutuhkan beberapa pemikiran orang yang … dalam persolan dramatic, skenario

dan film. Pemikiran-pemikiran tersebut dibutuhkan untuk menelisik sesuatu yang “dianggap” sebagai

yang semestinya ada, serta bagaimana hal yang semestinya ada tersebut diperlakukan. Sesuatu yang

harus ada tersebut mengacu kepada konsep fungsional, bukan sesuatu yang bersifat mutlak.

Film fiksi merupakan jenis film yang mengeksplorasi dramatik untuk menarik perhatian

penonton. Misbach Yusa Biran (2007 : 19) mengenai kata dramatic mengungkapkan :

Kata dramatik  berasal dari kata drama, bahasa Yunani, yang kemudian berarti pertunjukan
pentas. Pergelaran yang pada mulanya merupakan bagian dari upacara keagamaan,
kemudian berkembang menjadi pementasan cerita yang berisi konflik-konflik. Maka kata
drama di samping berisi pertunjukan pentas, tapi juga bermakna peristiwa yang
menggetarkan.

Berdasarkan pendapat di atas bisa pahami bahwa drama merupakan cerita yang menggandung

konflik-konflik yang menggetarkan, yang mampu menggugah emosi penonton. Yusa Biran

(2007: 123) mengatakan bahwa “keharusan untuk bisa menggugah emosi penonton tersebut tidak

bisa dipungkiri, karena cerita drama atau cerita dalam skenario film memang diciptakan untuk

menggugah emosi penonton”.

Agar dapat menggugah emosi penonton, hal-hal yang menjadi unsur drama harus didisain

sedemikian rupa. Satu hal menjadi pokok dalam hal tersebut adalah struktur dramatik. Yusa

Biran (2007: 1450-147) mengungkap “bahwa dalam membangun konstruksi struktur dramatik

yang baik dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai unsur-unsur dramatik”.

Meskipun dramatik merupakan hal yang  penting, dalam menulis skenario, penulis tidak

melulu fous pada persoalan dramatik. Akan tetapi penulis juga punya kepekaan terhadap nilai-

nilai serta lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut mengingat bahwa penulis skenario

merupakan bagian dari sebuah masyarakat serta punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan

lingkungan. Di luar dari tanggungjawab tersebut seorang penulis skenario akan kesulitan dalam

menulis, asing terhadap nilai-nilai dalam masyarakat. Secara prinsip nilai-nilai kemasyarakatan

atau kemanusiaanlah yang menjadi isian dalam cerita skenario. Sebuah nilai bisa dipertentangkan

ataupun disandingkan dengan nilai yang lain.



Yusa Biran (2007 : 161) "Dalam kaitannya dengan penataan dramatik terhadap bekerjanya

unsur dramatik pada penonton. Seorang penulis skenario harus memiliki pemahaman yang baik

tentang tata nilai, yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, kondisi sosial, kondisi politik dan

sebagainya, dalam persepsi penonton dewasa ini".

Berkaitan dengan unsur dramatik, Elizabeth Lutters dalam bukunya yang berjudul Kunci

Sukses Menulis Skenario, (2006 : 100) mengemukakan “terdapat empat unsur dramatik, yaitu

conflict, suspence, couriosity dan surpise”. Empat tersebut dibentuk dengan informasi-informasi

dan penataan unsur cerita.

Secara umum sebuah cerita dalam film dibentuk oleh informasi-informasi yang dapat

diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu eksposisi, konfrotasi dan resolusi. Oleh Syd Field

tiga hal tersebut diistilahkan menjadi set-up, confrontation dam resolution.  Menurut Syd Field

penataannya  sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 1. Wrookbook
Syd Field’s III Act Structure of Screenplays ParadigmSumber :

Dalam paradigma tersebut, Syd Field (2005 : 21)membagi penuturan cerita ke dalam tiga

bagian/unit. Bagian pertama dikenal juga dengan Act I merupakan begining, berisi set-up. Bagian

kedua dikenal juga dengan Act II, merupakan bagian tengah cerita, disebut middle, berisi

confrontation. Bagian ketiga dikenal juga Act III, merupakan end yang berisi resolusi. Sebagai

sebuah struktur, satu sama lain saling berkaitan. Apabila ada bagian yang lemah, maka bagian

tersebut akan melemahkan bagian yang lain, dan akan melemahkan struktur dramatik secara

keseluruhan.

f



1. Babak I (Act I)

Fungsi Act I adalah untuk membangun (set-up) cerita, memaparkan secara umum hal-hal

yang berkaitan dengan latar (setting) tempat dan waktu, karakter, situasi dan motivasi tokoh

utama. Syd Field (2005 :  23) mengatakan:

In this unit of dramatic action, Act I, the screenwriter sets up the  story, establishes character,
launches the dramatic premise (what  the story is about), illustrates the situation (the
circumstances surrounding the action), and creates the relationships between the  main
character and the other characters who inhabit the landscape  of his or her world.
(Dalam unit dramatic ini, Act I, penulis membangun cerita, menetapkan character,
meluncurkan premis dramatis (apa cerita tentang), dan membuat hubungan antara character
utama dengan character-character yang lain, yang kehidupan (lingkungan) mereka.)

Laura Cross (2009 : 3) mengatakan :

Act I sets up the situation. The protagonist lives his “normal” life (which is defined by the
individual story), but he has a fatal flaw. One day, there is a reversal of fortune brought on by
his fatal flaw. His ‘normal’ life is disrupted by an incredible event that sends him on a
journey.
(Act I berfungsi untuk membangun situasi. Kehidupan protagonist yang normal mengalami
gangguan karena suatu kesalahan yang fatal. Gangguan tersebut yang akan membawa tokoh
dalam perjalanan. Perjalanan untuk menormalkan kembali kehidupanya)

Kalau dihubungan pendapat Syd Field dengan Laura Cross cerita dipersiapkan dengan

memperkenalkan characters, hubungan character dengan character lain dan dengan lingkungan,

serta memperkenalkan konfllik atau masalah yang dialami protagonist, yang membuat

protagonist mengalami masalah dan harus menyelesaikan masalah tersebut. Oleh Bruce Bullock

Act I ini disebut exposition. Bruce Block  (2008 : 222) mengatakan :

The beginning of a story is called the exposition. Exposition can be defined as  the facts
needed to begin the story. These facts include (but are not limited  to) the identity of the
main characters, their plot situation, location, and time  period.
(Awal cerita disebut eksposisi. Eksposisi dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta yang
dibutuhkan untuk memulai cerita. Fakta-fakta ini mencakup (namun tidak terbatas pada)
identitas character utama, situasi rencana mereka, lokasi, dan periode waktu.

Berdasarkan pendapat Syd Field, Laura Crooss dan Bruce Bullock, Act I berfungsi untuk

memperkenalkan character (tokoh) dengan segala dimensinya, hal yang membuat main



character terlibat dalam sebuah masalah. Perkenalan yang baik dan menarik dalam kehidupan

sehari-hari, biasaya akan membawa pada jalinan yang baik setelah perkenalan itu. Perkenalan

yang membosankan, akan sulit untuk menciptakan hubungan dan kedekatan selanjutnya. Begitu

pula dengan Act I, ketika tampil dengan baik dan menarik, penonton akan menunggu Act II. Act I

dalam III Act Structure paradigm dikenal juga  dengan set-up, development, dikenal juga dengan

istilah exposition. Artinya Act I berfungsi untuk membangun (set-up/development) dasar-dasar

cerita, dengan cara memaparkan  (exposition) character dan masalah awal (exiting accident/

turning point 1) yang melanda main character (protagonist), yang membawa protagonist dalam

perjalanan cerita.

2. Babak II (Act II)Isian utama dari Act II ini adalah apa yang disebut  dengan confrontation.  Unit yangberisi aksi dramatik, aksi perjuangan protagonist mencapai goals, dan mendapat hambatanatau tantangan. Syd Field (2005 :  24-25)  mengatakan :

Act II is a unit of dramatic action approximately sixty pages  long, and goes from the end
of Act I, anywhere from pages 20 to 30, to the end of Act II, approximately pages 85 to 90,
and is held together with the dramatic context known as Confrontation. During  this
second act the main character encounters obstacle after obstacle that keeps him/her from
achieving his/her dramatic need,  which is defined as what the character wants to win,
gain, get, or  achieve during the course of the screenplay.
(Act II adalah unit tindakan dramatic yang dipaparkan sekitar enam puluh halaman,
setelah selesai Act I. Act II bisa saja  dimulai antara halaman 20 sampai halaman 30,
akhir Act II bisa terdapat  pada sekitar halaman 85 sampai 90, dan diadakan bersama-
sama dengan konteks yang dramatis dikenal sebagai Konfrontasi. Selama babak kedua ini
karakter utama bertemu kendala setelah kendala yang membuat dia / dia dari mencapai /
nya kebutuhan dramatis, yang didefinisikan sebagai apa karakter ingin menang, gain,
dapatkan, atau mencapai selama skenario.)

Confrontation oleh Laura Cross disebut dengan complications. Laura Cross (2009 : 3)

mengatakan :

Act II creates complications. Obstacles make it difficult for the protagonist to achieve his
goal, which is solving the problem and righting the reversal. Eventually the protagonist
finds enlightenment and learns how to fix the problem (often the protagonist is
transformed, perhaps even altering his goal) but it’s too late – a catastrophic event keeps
him from his goal.
(Act II menciptakan komplikasi. Hambatan menyulitkan protagonis untuk mencapai
tujuannya, dengan memecahkan masalah dan meluruskan pembalikan. Akhirnya
protagonis menemukan pencerahan dan belajar bagaimana untuk memperbaiki masalah



(sering protagonisi berubah, bahkan mungkin mengubah tujuannya) tapi sudah terlambat -
peristiwa bencana terus menyertainya dalam pencapaian tujuan)

Bruce Bullock dalam hal ini memakai istilah yang berbeda dengan Field dan Cross.Bullock menggunakan istilah conflict untuk isian Act II. Bruce Block  (2008 : 224)

mengatakan “The middle part of a story is called the conflict. When the story begins, there’s

usually little or no conflict, and as the story develops, the conflict increases in  intensity”.

(Bagian tengah cerita disebut konflik. Ketika cerita dimulai, biasanya ada sedikit atau tidak ada

konflik, dan saat cerita berkembang, konflik meningkat intensitasnya).

Apa yang dimaksud dengan conflict oleh Bullock sepertinya dapat dipahami sebagai

dampak yang ditimbulkan oleh confrontation maupun complication. Pada dasarnya Act II

memperlihatkan berbagai tahap perjuangan protagonis untuk melawan bahaya yang

mengancamnya. Tujuan dari Babak Tengah adalah membangun  kesulitan, konflik, suspense,

pace, humor, perkembangan character, dan pencerahan character.

Sampai pada Act II dapat dipahami bahwa sebenarnya cerita dalam adalah liku-liku usaha

protagonist mencapai goals, menormalkan situasi yang terganggu atau mendapatkan sesuatu

yang diinginkan.

3. Babak III (Act III)

Act III merupakan bagian terakhir dalam III Act Structure, sebagai bagian akhir secara

sederhana bagian ini dapat dipahami sebagai penutup atau kesimpulan. Syd Field (2005 :  26)

mengatakan :

Act III is a unit of dramatic action approximately twenty to thirty  pages long and goes
from the end of Act II, approximately pages 85  to 90, to the end of the screenplay. It is
held together with the dramatic context known as Resolution
(Act III adalah satuan tindakan dramatis panjang sekitar dua puluh tiga puluh halaman, dari
akhir act I, sekitar halaman 85 sampai 90, pada  akhir naskah. Hal ini diadakan bersamaan
dengan konteks dramatis yang dikenal sebagai Resolusi.)

Laura Cross (2009  : 4) mengatakan  “Act III provides the conclusion. A second reversal

occurs (often with help from an ally) which results in catharsis and the story is resolved”. (Act

III memberikan kesimpulan. Sebuah pembalikan kedua terjadi (sering dengan bantuan dari

sekutu) yang menghasilkan katarsis dan cerita teratasi.)

Bruce Block  (2008 : 225) mengatakan :



The resolution provides a place for the story to finish. The audience needs  time to recover
from the intensity of the climax and reflect on the story’s conflict. Also, secondary plot
situations and characters may need time to fully  complete their story
(Resolusi menyediakan tempat untuk menyelesaikan cerita. Para penonton membutuhkan
waktu untuk pulih dari intensitas klimaks dan merefleksikan konflik cerita. Juga, plot
pendukung  dan character perlu waktu untuk sepenuhnya menyelesaikan kisah mereka)Syd Field (2005 :  26) mengatakan :

I think it's important to remember that resolution does not mean ending; resolution means
solution.  What is the solution of your screenplay? Does your main character  live or die?
Succeed or fail? Get married or not? Win the race or not?  Win the election or not?
Escape safely or not? Leave her husband or  not? Return home safely or not? Act III is that
unit of action that resolves the story. It is not the ending; the ending is that specific scene
or shot or sequence that ends the script.
(Saya pikir sangat penting untuk diingat bahwa resolusi tidak berarti berakhir; Resolusi
berarti solusi. Apa solusi dari naskah Anda? Apakah karakter utama Anda hidup atau mati?
Berhasil atau gagal? Menikah atau tidak? Memenangkan perlombaan atau tidak?
Memenangkan pemilu atau tidak? Melarikan diri dengan aman atau tidak? Meninggalkan
suaminya atau tidak? Kembali pulang dengan selamat atau tidak? Babak III adalah unit
tindakan yang menyelesaikan cerita. Ini bukan endingnya; ending adalah adegan tertentu
atau shoot atau sekwen pada akhir skenario.)

Apapun akhir ceritanya, tujuan dari babak akhir adalah menyelesaikan segala sesuatunya,

khususnya penyelesaian problem yang dihadapai protagonis. Jadi pada babak akhir berisi

kepastian cerita berakhir sebagai happy ending atau unhappy ending, dan di sini penonton diberi

kesempatan meresapi kegembiraan yang ditimbulkan oleh akhir cerita. Juga memantapkan

kesimpulan atau isi cerita.

Pada titik inilah klimaks terdapat, klimaks adalah akhir cerita, saat problem terjawab,

ketegangan memuncak, protagonis menghadapi rintangan terbesarnya, melibatkan konfrontasi

terakhir antara protagonis dengan antagonis dan akhirnya penonton mengetahui bahwa segala

sesuatu telah selesai. Penyelesaian berarti kondisi tanpa ketergangguan tercapai. Jika ketegangan

berupa keraguan penonton akan berhasil setidaknya protagonis mencapai tujuannya, klimaks

adalah jawabannya. Klimaks menghancurkan ketegangan. Klimaks juga sekaligus menghentikan

action tanpa ketergangguan. Oleh karena itu, klimaks harus diletakkan sedikit sebelum cerita

selesai.



Fungsi skenario selain sebagai tulisan yang berisi cerita dan plot, juga merupakan sebuah

tulisan fungsional, yang berguna sebagai acuan proses produksi film. Sebuah skenario

mencerminkan durasi film yang akan lahir dari proses transformasi skenario tersebut. Satu

halaman skenario secara umum mampu mensuplay gambar selama 1 (satu) menit.

Sebuah cerita yang mengandung nilai atau tensi yang baik akan mendapat semacam

jaminan “akan ditonton” oleh masyarakat. Kualitas dramatik suatu skenario oleh beberapa orang

pemikir drama ataupun skenario digambarkan dalam berapa grafik sebagai mana berikut :

1. Grafik Aristoteles

Grafik ini menjelaskan bahwa nilai dramatik disusun semakin lama semakin meningkat

menuju ke puncak tangga dramatik yang dinamakan klimaks. Klimaks ditempatkan sesaat

sebelum film berakhir. Garis menanjak sebenarnya merupakan garis yang ditarik melintasi

puncak-puncak nilai dramatik dalam perjalanan cerita.

Grafik : 1
Grafik Dramatik Arsitotle’s
Sumber : Elizabeth Lutthers.

Grafik 1 di atas memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam cerita yang

berfungsi membentuk struktur dramatik. Unsur tersebut meliputi eksposisi, penggawatan,

klimaks dan tamat.

2. Grafik Gustav Freytag (Fraytag’s Piramide)

Gustav memformulasikan grafik dramatik seperti piramida yang terpenggal secara vertical pada

bagian tenggah.  Pemenggalan tersebut memperlihat pembagian ruang dan unsur serta fungsi

setiap ruang.



Grafik : 2
Grafik Dramatik Gustav

Sumber : Elizabeth Lutthers.

3. Grafik Misbach Yusa Biran

Grafik dramatic lain ditawarkan oleh Misbach Yusa Biran. Grafik ini masih memakai pola

atau bentuk dasar yang hampir sama dengan Aristotle’s. Perbedaan terdapat pada bagian

akhir cerita, mana cerita berakhir dengan antiklimaks, ujung cerita yang menggantung.

Seluruh resolusi tidak ditampilkan secara utuh, akan tetapi dibiarkan penonton

memikirkannya. Empat elemen pokok dalam grafik ini adalah eskposisi, penggawatan,

klimaks dan antiklimaks.

Grafik : 3
Grafik Dramatik Misbach Yusa Biran

Sumber : Elizabeth Lutthers.



4. Grafik Hudson

Grafik : 4
Grafik Dramatik Hudson

Sumber : Elizabeth Lutthers.

Grafik dramatik lain ditawarkan oleh Hudson. Seperti terlihat di atas, grafik Hudson agar berbeda

dengan Aristotle’s. Grafik Hudson berbentuk piramida, yang terdapat garis datar pada bagian

terbawah piramida. Artinya, cerita dimulai dengan tensi dramatic yang rendah dan stabil. Beberapa

saat kemudian baru mulai menanjak. Dibandingkan dengan grafik-grafik lain sebelumnya, grafik

Hudson dibangun dengan unsur yang lebih banyak.

5. Elizabeth Lutthers

Elizabeth Lutters, yang merupakan seorang penulis skenario film juga menawarkan beberapa

grafik dramatic. Salah satunya adalah grafik di bawah ini.



Grafik : 5
Grafik Dramatik Elizabeth Lutthers

Sumber : Elizabeth Lutthers.

Grafik 5 memperlihatkan pola yang agak berbeda, cerita dimulai dengan tensi dramatik yang

tidak beranjak dari 0 atau 1. Memulai cerita dengan gebrakan diawal untuk mencuri perhatian

penonton. Pola ini cocok untuk skenario film televisi (FTV), penonton dengan karakter yang tidak

sama dengan penonton film di gendung bioskop. Penonton televisi mempunyai alternative channel

dan program pada saat berada di depan televisi.

Selain grafik-grafik tersebut tidak tertutup kemungkinan ada bentuk grafik dramatic yang

diformulasikan oleh beberapa pemikir lain. Berdasarkan 5 grafik tersebut dapat dipahami bahwa

skenario yang baik adalah skenario yang nilai atau tensi dramatiknya bisa membentuk grafik yang

tensi /nilai dramatiknya semakin lama semakin meninggkat. Di samping itu juga dapat dipahami

bahwa untuk membentuk grafik dramatik yang baik, konstruksi dramatik harus dibentuk oleh unsur-

unsur tertentu. Eksposisi, konflik dan klimaks merupakan unsur yang harus ada menurut 5 grafik

tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Hasil penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa tahap atau bagian, yang meliputi

identifikasi Skenario, Identifikasi infomasi dalam setiap scene dan klasifikasi ke dalam unit

struktur  dramatic dalam pola III Act Structure. Pembuatan pola waktu, pembuatan grafik

perkembangan dramatik, pencarian persamaan bentuk grafik, penarikan kesimpulan.

1. Skenario/Ringkasan Cerita

Alif seorang pelajar bandel yang berharap ayah dan ibunya mau rujuk kembali setelah

hidup berpisah selama beberapa tahun.  Pada moment kemenangan adiknya yang bernama Anisa

dalam sebuah olimpiade, Alif bersama Anisa berencana membuat sebuah pesta agar ayah dan

ibunya bisa damai meskipun hanya selama pesta tersebut. Alif mencari uang untuk pesta dengan



cara mencuri karbutator motor bersama komplotannya. Mencuri merupakan pekerjaan

sampingan Alif ketika mengalami kesulitan keuangan, hal ini sangat ditunjang oleh kemampuan

Alif dalam berlari. Pada saat pesta, ibu Alif menerima kedatangan ayah Alif dengan baik, tidak

ada percekcokan. Persolan muncul ketika polisi datang ke rumah Alif pada saat pesta tersebut

dan menangkap ayah Alif karena tuduhan penadah barang curian. Harapan Alif untuk

mengharmoniskan hubungan ayah dan ibunya, tinggal dalam sebuah rumah yang sama, mulai

kandas. Harapan Alif semakin kandas ketika laundry milik ibu Alif mulai bermasalah dan ibu

Alif berencana pindah ke kota lain. Tantangan semakin berat ketika masa huni rumah kontrakan

yang diitempati oleh Alif bersama ibu dan adiknya akan segera habis. Tidak ada sumber uang

untuk membayar sewa rumah kontrakan.

Dalam fikiran Alif adalah rumah tersebut harus tetap ada. Masalah baru bagi Alif adalah

bagaimana cara mendapatkan uang. Alif mendapatkan solusi masalah yang sedang dihadapinya

ketika ada informasi tentang lomba marathon yang berhadiah uang. Alif berencana menuntaskan

masalah uang kontrakan dengan cara memenangkan lomba marathon. Ibu dan Nisa pindah ke

kota lain, Alif tinggal sendirian menempati rumah kontrakan yang hampir habis masa huninya.

Alif kemudian berlatih dengan Pak Darto yang merupakan guru olah raga di sekolahnya. Dalam

usaha Alif mempersiapkan diri menghadapi lomba marathon, diketahuilah bahwa Pak Darto

adalah teman ayah Alif sesama atlit marathon. Selain itu terkuak bahwa ayah Alif merupakan

atlit pemegang mendali emas olimpiade marathon.

Usaha Alif untuk memenangkan lomba marathon tergelincir karena Alif tergoda

menggunakan doping guna lolos kwalifikasi marathon. Langkah tersebut ditempuh Alif karena

berdasarkan pengamatan Pak Darto kemampuan Alif untuk lomba dan memenangkan lomba

masih belum memadai. Pak Darto mengetahui perbuiatan Alif dan berhenti menjadi pelatih Alif.

Kondisi Alif semakin parah karena Dara, anak Pak Darto, yang mulai akrab dengan Alif dan

selalu memotivasi Alif,  juga kecewa dan menjauhi Alif.

Kondisi keterpurukan jiwa Alif terpulihkan ketika Ibu Alif yang sudah tinggal di kota lain

memperlihatkan kepedulian terhadap Ayah Alif yang sudah berada dalam penjara. Kondisi

keterpurukan Alif semakin membaik ketika Dara bisa memahami perbuatan Alif menggunakan

doping untuk lolos kwalifikasi lomba marathon. Pak Darto tetap bersikukuh memberikan

hukuman dan pelajaran bagu Alif, doping adalah musuh dan aib bagi atlit marathon.



Hari lomba marton tiba, Alif mengikuti lomba dengan persiapan yang belum mencukupi.

Segala kemampuan dikerahkan Alif, kemampuan sprint yang dimiliki Alif menempatkan Alif

diposisi depan hanya untuk beberapa saat. Lomba marathon berakhir dengan adanya beberapa

peserta lomba yang sudah sampai garis finish. Alif masih berlari di lintasan, berusaha

menyelesaikan lomba, mengikuti saran Pak Darto bahwa seorang Atlit marathon harus berusaha

untuk mencapai garis finish. Usaha Alif mendapatkan perhatian dari wartawan media televisi.

Kegigihan Alif ditayangkan di media televisi, Alif memampangkan poster yang berisi pesan agar

ibu dan ayaknya rujuk kembali.  Ibu Alif yang pada saat itu menonton televisi melihat pesan

tersebut.

Alif gagal memenangkan lomba, tidak dapat uang guna membayar sewa rumah kontrakan.

Disisi lain usaha Alif merujukan orang tuanya mulai membuahkan hasil, ibu dan adik Alif datang

menjenguk ayah ke penjara.  Ayah berjanji akan menyusul ibu, Alif dan Nisa ketika sudah

menjalani masa hukuman.

Skenario FTV Garis Finish ditulis oleh Ifan  Ismail dan Bagus Bramati. Skenario yang

dijadikan objek penelitian adalah skenario draf 3. Skenario terdiri dari 77 halaman dan 75 scene.

Scene yang terdapat dalam skenario yang merupakan draff 3 urut. Beberapa nomor scene ada

yang diberi nomor angka dan ditambahi angka, misalnya scene 14B, 35B, 35C. beberapa scene

dalam urut nomor juga  tidak ada, misalnya 55 dan 60. Artinya dalam draff 2 beberapa scene

sudah diberi alternative scene. Ada alternative cara untuk menyampaikan sebuah informasi. Pada

tahap draff 3, dipilih salah satu dari alernatif yang ada. Tokoh cerita terdiri Dari Alif, Nisa, Ayah

Alif, Ibu Alif, Pak Darto, Dara dan beberapa tokoh pembantu. Cerita dibangun dalam setting

Rumah Alif, Sekolah, Rumah Tahanan, Jalan, Taman dan beberapa setting lain. Setting yang

paling dominan adalah Rumah Alif, dan Jalan.

Protagonist :  Alif, seorang siswa SMA yang bandel

External Goal : Memenangkan lomba marathon agar dapat uang guna

membayar uang kontrakan

Internal Goal :  Mengharmoniskan hubungan ayah dan ibunya

Central Dramatic

Question

: Apakah Alif berhasil mengharmoniskan hubungan ayah dan

ibunya. Apakah Alif berhasil memenangkan lomba



marathon agar dapat uang guna membayar uang kontrakan

Ending : Alif gagal menjadi juara marathon, hubungan  Ayah dan ibu

Alif mulai kembali harmonis.

Berdadasarkan III Act structure, Act I skenario Garis Finish dipaparkan sepanjang 22

halaman, dengan 15 scene, halaman 1 sampai 22, scene 1 sampai scene 14B. Act II dipaparkan

sepanjang 52 halaman dengan 56 scene, halaman 22 sampai dengan halaman 74. Act  III

dipaparkan sepanjang 3 halaman dan 6 scene, halaman 74 sampai 77. Apabila dikonversikan

durasi skenario dengan durasi film, berdasarkan estimasi bahwa 1 halaman skenario mensuplay

cerita film selama 1 menit, Act I berdurasi 22 menit, Act II berdurasi 52 menit, dan Act III

berdurasi 2 menit.

2. Pembuatan Skema/ Pola Waktu

Pembuatan skema atau pola waktu skenario FTV Garis Finish ini mengacu pada pola

waktu Syd Field dan berdasarkan data analisa informasi hubungan antara scene skenario FTV

Garis Finish. Adapun skema waktunya adalah sebagai berikut :

Grafik 7
Skema Pola Waktu  Skenario FTV Garis Finish

Sumber :Peneliti
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Berdasarkan skema waktu di atas terlihat bahwa Act II mengambil ruang komposisi sebesar

67%, Act I sebesar 25,5% dan Act III sebesar 7,5%.

Hasil pembacaan terhadap skenario, analisa dan klasifikasi informasi serta grafik dramatik

skenario FTV Garis Finish dibahas untuk memahami dramatik dan perkembangannya. Act I

dalam paradigm III Act structure sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya

dikenal dengan istilah beginning, set-up ataupun eksposisi. Act I pada skenario Garis Finish

diawali dengan memperkenalkan tokoh-tokoh cerita, dalam hal ini adalah Alif, Nisa, Ibu dan

Ayah. Di awal cerita, pada scene 1 yang  terdapat pada halaman 1 sampai 3 perkenalan tokoh-

tokoh cerita ini sekaligus digandeng dengan suatu konflik yang mengundang ketegangan,

pertentangan yang terjadi antara Ayah dan Ibu.

1. Act I

Scene 1. (Hal 1,2,3) memperkenalkan tokoh Alif, Nisa, Ayah dan Ibu Alif, serta kondisi
hubungan antara Ayah dan Ibu Alif yang kurang harmonis. Ibu Alif yang keras untuk tidak mau
akur dengan Ayah Alif. Infomasi yang sama dipertegas  dengan scene 2 pada halaman 4.
Pada Scene 3. (Hal 4, 5) dipaparkan informasi  baru tentang Alif, Alif yang berprofesi sebagai
maling atau pencuri. Alif mempunyai kemampuan berlari cepat. Informasi diperjelas dan
dipertegas dengan scene 4 halaman 5 dan 6.
Scene 5. (Hal 6, 7) Informasi kondisi tentang Alif merupakan seorang murid  kelas 3 SLTA yang
bermasalah. Scene ini menambah dan memperjelas informasi tentang Alif, serta
memperkenalkan Pak Darto yang merupakan guru Wali Kelas Alif di sekolah, dan
memperkenalkan tokoh Rara.
Scene 6. (Hal 7) Informasi tentang rencana persiapan Alif dan Nisa untuk merayakan
kemenangan Nisa dalam Olimpide Matematika. Kerinduan Alif dan Nisa akan suasana mereka
sekeluarga bisa berkumpul bersama meskipun sebentar. Scene ini memperkuat informasi bahwa
keluarga Alif bukan keluarga yang harmonis. Ada masalah antara Ibu dan Ayah Alif.
Scene  7. (Hal 8, 9, 10) Informasi  tentang pekerjaan Ayah Alif sebagai montir di bengkel
miliknya. Keakraban antara Alif dan Ayahnya. Ayah Alif masih memenuhi kewajiban sebagai
ayah dan suami dengan selalu membayar biaya sewa rumah. Scene ini juga menambah informasi
tentang bagaimana hubungan antara Ayah dan Ibu Alif, suami istri yang sudah tinggal ditempat
yang berbeda.
Scene 8. (Hal 10, 11)Informasi tentang pekerjaan Ibu Alif, persiapan Alif dan Nisa merayakan
kemenangan Nisa dan memanfaatkan pesta tersebut untuk menyatukan kembali ayah dan ibu
mereka. Scene ini mempertegas dan memperjelas bahwa Ayah dan Ibu Alif sudah tidak akur, dan
hidup berpisah sudah cukup lama. Alif dan Nisa sudah rindu yang ingin ayah dan ibu mereka
hidup akur.
Scene  9. (Hal 11, 12, 13) Informasi tentang Ayah Alif datang ke acara perayaan kemenangan
Nisa, kesediaan Ibu Alif untuk rukun sejenak, demi kebahagiaan Nisa dan Alif. Ayah Alif
ditangkap polisi karena sudah membeli barang yang ternyata hasil curian.



Apa bila diamati beberapa scene selanjutnya, terutama scene 10 sampai scene 15. Dapat
dikatakan bahwa point of attack atau exiting accident terdapat pada scene 9. Point of attack
dalam skenario  FTV Garis Finish adalah tertangkapnya ayah Alif oleh polisi dengan tuduhan
panadah barang curian. Kejadian ini yang memotivasi Alif melakukan aksi.
Act I bisa berakhir pada scene 14b, hal ini sangat memungkinkan karena pada scene 14 dan 14b
terpapar goals yang jelas. Sampai dengan scene 13, goals Alif (protagonist) adalah
mengharmoniskan hubungan ayah dan ibunya, hidup bersama dalam satu rumah. Goals itu
semakin sulit tercapai karena ayah ditangkap polisi.  Lalu apa korelasi goal tersebut dengan point
of attack? Point of attack berdampak pada bisnis laundry yang dijalankan ibu Alif yang mulai
sepi karena kejadian penangkapan ayah Alif di rumah tempat bisnis laundry. Bermasalahnya
bisnis ibu Alif, dan tertangkapnya ayah Alif menimbulkan masalah baru, yaitu tertutupnya
sumber keuangan keluarga. Dalam scene 14 dan 14B, sumber keuangan tersebut jadi penting
ketika dipaparkan bahwa masa huni rumah kontrakan akan segera berakhir dan harus
diperpanjang, serta Alif harus membayar hutangnya. Scene 14B memperkuat motivasi Alif untuk
beraksi. Mendapatkan uang.
Dengan teridentifikasinya goals protagonist, dapat ditarik kesimpulan bahwa Act I skenario FTV
Garis Finish berakhir pada scene 14B halaman 22.

Dalam hal ini, kondisi normal kehidupan Alif (protagonist) adalah hidup bersama ibu dan

adik dalam satu rumah, ayah hidup di tempat yang lain. Rumah tempat tinggal Alif sewanya

ditanggung oleh Ayah. Alif masih bisa bertemu ayahnya dengan bebas. Dalam kondisi normal

ini Alif (protagonist) sudah mempunyai goals yaitu mengharmoniskan hubungan ayah dan

ibunya. Ini merupakan external goals. Protagonist dalam skenario FTV Garis Finish sudah

memiliki sebuah permasalahan sebelum cerita dimulai. Agak berbeda dengan banyak cerita

lazimnya, yang mana protagonist dieksposisi dalam kehidupan “normal” yang normal.

Kehidupan yang berjalan sebagaimana mestinya. Bila dihubungkan dengan jumlah halaman

skenario secara keseluruhan, sebanyak 77 halaman. Maka 21 halaman sudah berjumlah lebih

kurang 27%.

Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa hal penting, bahwa : 1) Protagonist/ main

character adalah Alif, tujuan (goals) Alif adalah mengharmoiskan hubungan orangtuanya

(external), dan mendapatkan uang untuk membayar sewa rumah (internal). 2) Konflik dalam

cerita adalah konflik internal. Pertentangan yang terjadi adalah antara Alif dengan dirinya

sendiri. Tidak terdapat eksposisi tentang antagonist sampai dengan scene 14B, halaman 22.

Scene 22 merupakan ending dari Act I sekaligus memantapkan persoalan yang harus diselesaikan

oleh Alif. Komposisi jumlah halama Act I terhadap skenario adalah sebesar 27%.

Tabel 1
Tabel generalisasi Informasi Act I Skenario FTV Garis Finish



ACT I (EKSPOSISI)
Character Setting Exiting Accident Goals Scene/Hal

Alif, Anisa, Ibu,
Ayah, Dudung,
Pak Darto, Dara

Jakarta /
Era
2000an

Ayah Alif
ditangkap polisi

Internal Eksternal 15 scene
22 halamanHarmonisasi

keluarga
Mendapatkan uang
untuk sewa rumah

Act I berhasil mengeksposisi Alif sebagai protagonist yang harus dapat simpati penonton.

Seorang anak nakal yang merindukan dan berusaha untuk menciptakan keharmonisan

keluarganya. Ada nilai serta pesan yang dalam yang disampaikan, nilai atau arti tentang sebuah

keluarga. Sebuah kenakalan, kenakalan remaja, dapat ditolerir ketika proporsional.

2. Act II

Act II dalam III Act Structure screenplay paradigm berisi cerita lika-liku protagonist

memperjuangkan tujuannya (goals). Pada skenario FTV Garis Finish, cerita akan berisi

perjuangan Alif mendapatkan uang (internal goals) untuk membayar sewa rumah, dan

mengharmoniskan hubungan ayah dan ibunya (eksternal goals).

Act II dimulai pada scene 15 halaman 22 dan 23. Dalam scene 15 sampai 23 terpapar solusi

bagi pemecahan masalah Alif, masalah uang kontrakan. Ada lomba marathon dengan hadiah

yang memadai. Scene 15 mempertegas peranan character Pak Darto dan Dara. Meskipun sudah

dikenalkan pada Act I, tidak ada clue bahwa Pak Darto dan Dara akan muncul dalam perjalanan

cerita selanjutnya.

Pada scene 24 Ibu dan Nisa pindah ke tempat saudara di kota lain. Alif tinggal sendirian di

rumah yang hampir masa kontraknya. Scene 25 mempertegas keberadaan Pak Darto. Lemahnya

kondisi Alif karena ditinggal Ibu dan adiknya, tergantikan dengan kehadiran Pak Darto. Scene

ini juga mengekposisi siapa Ayah Alif. Selain itu kepergian Nisa digantikan oleh kehadiran

Dara. Sesuatu dipersiapkan dengan kepergian Nisa dan kehadiran Dara. Cerita akan diberi

bumbu dengan kisah kasih sayang. Bumbu yang hampir selalu ada dalam semua film, yang

selalu disukai manusia. Kehadiran Dara sebagai  peran pembantu akan membawa pada situasi

yang menguntungkan buat Alif, sekaligus juga merugikan. Memperkuat atau juga bisa

memperlemah protagonist. Usaha Alif terus dipaparkan sampai scene 35. Setelah diberi ganguan

dengan permasalahan hutang lama dalam scene 35B dan 35 C, usaha Alif untuk mengikuti lomba

marathon dipertegas kembali dalam scene 36 sampai scene 42.



Scene 42B sampai 43. Alif menyelesaikan masalah hutang dengan temannya. Dalam scene

tersebut Alif, protagonist, menyelesaikan masalah “kecil” yang mengganggunya dalam

menyelesaikan masalah utama. Dengan menyelesaikan masalah “kecil” tersebut akan membuat

protagonist fokus dalam menyelesaikan masalah utama. Proses penyelesaian masalah “kecil”

tersebut justru memicu atau melahirkan konflik baru. Masalah lama selesai, masalah baru

muncul, masalah yang lebih besar. Pertemuan dengan temannya telah membuat Alif mengambil

langkah yang salah.

Pada scene 44 Alif memutuskan memakai doping untuk lolos tahap kwalifikasi lomba

marathon. Alif masuk ke dalam masalah baru yang lebih besar. Langkah yang ditempuh Alif

justru menjauhkannya dari tujuan. Hubungan dengan Pak Darto dan Rara menjadi berantakkan.

Hal tersebut dipaparkan dalam  scene 46 sampai 52,  halaman 58 sampai 68. Bagian ini memiliki

nilai dramatik tinggi, tokoh utama kalah dan sekarat. Alif kalah melawan dirinya sendiri.

Kekalahan yang tidak menyebabkan luka, akan tetapi kehancuran perasaan dan harapan, tidak

hanya bagi diri Alif sendiri, akan tetapi juga bagi orang-orang dekat Alif, Rara, Pak Darto dan

Rara.

Saat Alif berada dalam titik lemah, muncul sebuah pencerah. Kondisi Alif yang “payah”

membuka kesadaran Ibu, yaitu pada scene 53, halaman 68 dan 69.  Ibu mulai peduli sama Ayah.

Pencerah dalam hal ini adalah bahwa tujuan utama Alif adalah mengharmoniskan hubungan

orang tuanya. Ibu yang selama ini kukuh untuk tidak “baik” dengan Ayah, mulai peduli sama

ayah.

Scene 56 dan 57 merupakan scene coolingdown. Scene tersebut dipersiapkan untuk menuju

tahap selanjutnya. Scene 57 memberikan sebuah clue, kalau Alif tidak akan menjadi juara dalam

lomba, Alif sudah keluar dari rumah kontrakan, memberikan kunci pada yang punya  rumah

kontrakan.

Scene 58 sampai  64 halaman 71 sampai 73 merupakan rising, perjalanan cerita menuju

titik klimaks. Dalam scene-scene tersebut dipaparkan bagaimana aksi  terbesar Alif dalam

mencapai tujuannya, dalam hal ini tujuannya adalah memenangkan lomba marathon.

Klimaks terdapat pada scene 65 halaman 73. Alif gagal mencapai internal goal, Alif tidak

berhasil jadi juara lomba marathon, tidak dapat uang untuk bayar sewa rumah.

Namun apa bila dihubungkan dengan eksternal goal, mengharmoniskan hubungan ayah

dengan ibu, rising terdapat dalam scene 58 sampai 67, halaman 71 sampai 74. Klimaks terdapat



pada scene 68 halaman 74. Alif berusaha mengharmoniskan hubungan ayah dengan ibunya

dengan cara manyampaikan pesan kepada ayah dan ibunya pada poster melalui media televisi

pada saat dia sudah tidak mungkin lagi memenangkan lomba marathon.

Artinya dalam skenario FTV Garis Finish terbuka dua kemungkinan untuk rising dan juga

dua kemungkinan untuk klimaks. Karena ada dua goals yang harus dicapai Alif (protagonist).

Penentuan klimaks dilakukan dengan cara menilai scene 68 dan seterusnya. Penilaian

tersebut dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, masih adakah kemungkinan usaha yang lebih

besar yang dapat dilakukan protagonist untuk mencapai goals. Usaha tersebut merupakan usaha

yang logis dan yang sudah dipaparkan dalam alur cerita sampai titik tertentu. Logis dan

terpaparkan disini mengingat bahwa cerita dalam skenario FTV Garis Finish bukan cerita teka-

teki yang penuh dengan kejutan tanpa clue atau tanpa terduga. Selain itu juga menimbang durasi

cerita, jumlah halaman yang tersisa dari keseluruhan halaman skenario, sudah tertutup

kemungkin tidak ada lagi rising dan klimaks.

Seluruh aksi protagonist untuk mencapai goals sudah final. Seluruh usaha dan aksi Alif

untuk mendapatkan uang sewa rumah sudah selesai, seluruh usaha Alif untuk mengharmoniskan

hubungan ibu dan ayahnya sudah selesai. Klimaks terdapat pada scene 68 halaman 76. Klimaks

dipahami sebagai titik perjuangan tertinggi dengan hambatan tertinggi, klimaks bukan berarti

tercapainya goals. Terjadinya klimaks pada scene 68 halaman 76, berarti berakhir pula Act II

skenario FTV Garis Finish.

Rangkaian informasi yang ada dan terbaca dalam skenario FTV Garis Finish

diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian berdasarkan isi general informasi-informasi tersebut.

Adapun klasifikasi tersebut meliputi : Solusi dan pemantapan, Solusi Salah, Pemulihan, Rising

dan Klimaks.

Tabel 2
Tabel Generalisasi Informasi Act II Skenario FTV Garis Finish

ACT II
CONFRONTASI/COMPLICATION

Klasifikasi Isi Scene/Halaman
Solusi dan pemantapan Alif akan mengikuti lomba marathon

yang berhadiah uang, Alif
mempersiapkan diri untuk lomba
marathon

15 s,d 44 / 22 s,d 58
36 halaman (36 menit).



Solusi Salah Alif memakai doping untuk lolos
kualifikasi lomba marathon

44 s,d 52 / 58 s,d 68
10 halaman (10 menit).

Pemulihan Ibu Alif mulai peduli terhadap Ayah
Alif. Rara masih peduli terhadap Alif

52 s,d 56 / 68 s,d 70
2 halaman (2 menit).

Rising Alif mengikuti lomba marathon
dengan bekal yang belum memadai

57 s,d 67 / 70 s,d 74
4 halaman (4 menit).

Klimaks Alif kalah lomba marathon 68 /  74
1 halaman (1 menit).

3. Act III. Resolution

Scene 7

Act III skenario FTV Garis Finish dalam III Act Structure Screenplay Paradigm, dimulai dari

scene 70 halaman 74 (tidak terdapat scene 69 dalam skenario). Setelah klimaks, ketegangan

mulai berkurang. Isian utama dari Act III adalah resolusi. Pada scene 70 ketegangan mulai

menurun. Resolusi adalah kesimpulan bahwa Alif gagal mendapatkan uang untuk membayar

sewa rumah terdapat dalam scene 73 halaman 76.

namun usaha dan perjuangan Alif mampu menggugah hati Ibu untuk kembali rujuk, harmonis,

dengan Ayah.

Tabel 3
Tabel Generalisasi Informasi Act III Skenario FTV Garis Finish

ACT III
CONCLUSION/ENDING

Klasifikasi Isi Scene/Halaman
Conclusion Alif kecewa dengan ke

gagalannya. Ayah dan Ibu
menjadi mulai harmonis.

74 s,d 75 /. 76 s.d 77

2 halaman (2 menit).

Apabila pola waktu yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya (halaman  dimasukan

pada pola III Act Struture, grafik dramatik skenario FTV Garis Finish adalah sebagai berikut :



Pembuatan grafik dramatik

Pembuatan grafik dramatic dilakukan dengan cara memasukan penanda-penanda yang sudah

ditemukan dalam proses klasifikasi informasi dalam setiap scene pada tahap 3, pada pola waktu

yang sudah terbentuk pada tahap 2.
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Grafik : 8
Grafik Dramatik Skenario FTV Garis Finish

Sumber : Peneliti

Pada grafik 6 terlihat bagaimana perkembangan atau progress dramatic skenario FTV

Garis Finish. Angka 0 sampai 100 pada sisi kiri merupakan nilai tensi dramatic. Angka tertinggi

dalam hal ini adalah 100. Angka 100 ini dipatok sebagai tensi tertinggi yang terdapat dalam

klimaks. Belum ada ketentuan yang baku tentang berapa nilai tertinggi atau terendah, nilai

tersebut hanya digunakan sebagai dasar sarana untuk membuat grafik, bisa 10 atau 1000, yang

penting ada nilai tertinggi  dan ada nilai terendah. Pada bagian bawah terdapat angka 0 sampai

77. Ini merupakan nomor halaman skenario FTV Garis Finish. Dimulai dari angka 0 (nol) karena

halaman bisa menunjukan durasi. Jadi 0 adalah ketika halaman belum genap 1 atau durasi masih

dalam hitungan detik mencapai 1 menit.

Secara umum hal hal yang lazim ada dalam grafik dramatic III Act structure dituliskan dalam

huruf tebal. Bagian yang umum tersebut meliputi pembagian Act, nama dan fungsi/isian setiap

act, garis pemisah atau penanda antara Act I dengan Act II, antara Act II dengan Act III. Hal hal

yang bersifat temuan dalam skenario FTV Garis Finish ditulis dan digariskan dalam huruf kecil

atau garis tipis normal. Temuan tersebut berupa pengenalan tokoh dan masalah, pemantapan

Confrontation

15 - 76
15 - 76

Confrontation

End

Middle

Begining

HALAMAN SKENARIO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Resolusi

Set-up

Act III

Act II

Act I

1 - 21

75 - 77

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Klimaks

Rising

Solusi
Salah

Pemulihan

Masalah
Lama

Solusi

Pengenalan Tokoh
& Masalah

Penggawatan

Pemantapan Solusi

Axiting accident

22-74



masalah, solusi, pemantapan solusi, masalah lama, penggawatan, solusi salah, pemulihan, garis

penanda point penting, garis garis pembentuk grafik. Berdasarkan grafik yang sudah berhasil

dikonstruksi merujuk pada informasi dalam setiap scene dan halam skenario, dapat diketahui

bahwa terdapat peningkatan tensi dramatic.

Apabila grafik tersebut disederhanakan dengan menarik garis lurus dari titik tensi pertama ke

titik klimaks. Dari klimak ke titik tensi dramatic scene halaman akhir.

Grafik : 9
Grafik Dramatik Skenario Garis Finish

Sumber : Peneliti

Berdasarkan grafik di atas, setelah diberi garis penyederhana, garis berwarna coklat muda,

terlihat sebuah grafik yang hampir sama dengan Grafik Dramatik Misbach Yusa Biran. Grafik

yang menggambarkan sebuah cerita yang antiklimaks. Kalau dikonfrontasikan dengan grafik

dramatic aristoteles, grafik dramatic skenario Garis Finish cukup berbeda. Hal ini disebabkan

Act III skenario FTV Garis Finish yang hanya terdiri dari 3 halaman, persentasinya kecil.

Berdasarkan pendapat Syd Field bahwa komposisi Act I, II dan III adalah 25% : 50% : 25%.

Akan tetapi, grafik dramatic FTV Garis Finish juga bisa membentuk grafik yang

mendekati grafik Aristoles. Jika ingin membentuk grafik seperti grafik Aristoteles, harus ditarik

garis lurus dari titik akhir Act II ke titik yang jumlahnya sama dengan titik terakhir Act I, dalam

hal ini 15. Hal ini berdasarkan pendapat Syd Field bahwa komposisi Act I, II dan III adalah 25%
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: 50% : 25%. Artinya ketika Act I berjumlah 15 halaman, maka Act III juga sekitar 15 halaman.

Dengan demikian harus ada 15 titik (halaman) dari akhir Act II. Penarikan garis putus putus

tersebut juga tidak bermasalah, karena scene akhir skenario FTV Garis Finish membentuk waktu

dan ruang imajiner ke depan.

Grafik : 10
Konversi Grafik Dramatik Skenario Garis Finish dengan Grafik Aristoles.

Sumber : Peneliti
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