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STUDI PUSTAKA 

A. KONFLIK 

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) (2008), konflik diartikan percekcokan, 

pertentangan, atau perselisihan yang juga berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat 

antara orang-orang atau kelompok-kelompok.  

Robbins dan Judge (2008:173), menjelaskan bahwa konflik sebagai sebuah proses yang 

dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara 

negatif, atau akan mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau 

kepentingan pihak pertama. 

Pruitt dan Rubins (1986) mendefinisikan konflik sebagai “perbedaan kepentingan” yang 

dirasakan atau tampilan yang menentang pihak yang terlibat dalam situasi tidak dapat 

mencapai aspirasi mereka secara bersamaan. 

Konflik juga berarti sebagai bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu 

atau kelompok, karena pihak yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau 

kebutuhan (Liliweri, 2005:249). 

 

B. RESOLUSI KONFLIK 

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution memiliki makna 

yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik.  



Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah: 

(1) tindakan mengurai suatu permasalahan,  

(2) pemecahan,  

(3) penghapusan atau penghilangan permasalahan 

Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk 

menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam 

pembangunuan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk 

bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.  

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan 

masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga 

menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk 

menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik 

untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga 

yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan 

masalahnya. 

Bodine and Crawford (Jones dan Kmitta, 2001: 2) merumuskan beberapa macam 

kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik diantaranya: 

a. Kemampuan orientasi Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi 

pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, 

kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri. 

b. Kemampuan persepsi Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk 

dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu 

melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati), dan menunda untuk 

menyalahkan atau memberi penilaian sepihak. 

c. Kemampuan emosi Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan 

untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, 

frustasi, dan emosi negatif lainnya. 

d. Kemampuan komunikasi Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi 

kemampuan mendengarkan orang lain: memahami lawan bicara; berbicara dengan 19 



bahasa yang mudah dipahami; dan meresume atau menyusun ulang pernyataan yang 

bermuatan emosional ke dalam pernyatan yang netral atau kurang emosional.  

e. Kemampuan berfikir kreatif Kemampuan berfikir kreatif dalam resolusi konflik 

meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan 

berbagi macam alternatif jalan keluar.  

f. Kemampuan berfikir kritis Kemampuan berfikir kritis dalam resolusi konflik, yaitu 

suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang 

dialami.  

Tidak jauh berbeda, Scannell (2010: 18) juga menyebutkan aspek – aspek yang 

mempengaruhi individu untuk dapat memahami dan meresolusi sebuah konflik meliputi  

a) keterampilan berkomunikasi,  

b) kemampuan menghargai perbedaan,  

c) kepercayaan terhadap sesama, dan  

d) kecerdasan emosi.  

Dari pemaparan ahli tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa dalam proses resolusi 

konflik diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mencari solusi konflik secara 

konstruktif. Kemampuan tersebut diantaranya adalah kemampuan orientasi, kemampuan 

persepsi atau menghargai perbedaan, kemampuan emosi atau kecerdasan emosi, kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan berfikir kreatif, dan kemampuan berfikir kritis. 

 

C. DRAMA THEORY 

Tahun 1945 dimana, Kenneth Duva Burke memperkenalkan konsep dramatisme sebagai 

metode untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik kata 

dan kehidupan sosial. Tujuan Dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk 

memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka 

lakukan (Fox, 2002). Dramatisme memperlihatkan bahasa sebagai model tindakan simbolik 

ketimbang model pengetahuan (Burke, 1978). Pandangan Burke adalah bahwa hidup bukan 

seperti drama, tapi hidup itu sendiri adalah drama. 

Dramatisme, sebagaimana terlihat dari namanya, mengonseptualisasikan kehidupan 

sebagai sebuah drama, menempatkan suatu focus kritik pada adegan yang diperlihatkan oleh 



berbagai pemain. Seperti di dalam sebuah drama, adegan dalam kehidupan adalah penting 

dalam menyingkap motivasi manusia. 

HASIL 

A. Scene Setting 

Konflik ini bermula ketika Tris dan Four berencana meninggalkan Chicago karena 

menganggap Evelyn (Ibu Four) sewenang-wenang terhadap masyarakat dan ingin berusaha 

memperbaikinya dengan cara meninggalkannya dan menemukan kehidupan yang lebih baik 

di luar tembok perbatasan. 

Setelah berhasil melewati tembok perbatasan, Tris, Four dan kawan-kawannya sadar 

betapa luasnya dunia itu dan masih ada kota lain selain Chicago dan tetap melakukan 

perjalanan jauh tiada berujung. Udara tercemar akibat uap air dari tanah merah yang 

mengakibatkan hujan air merah bukanlah kehidupan seperti Tris dan Four harapkan. 

Tidak lama kemudian, mereka melihat seperti adanya dinding portable yang tidak dapat 

terlihat dan saat dinding tersebut terbuka Tris, Four dan kawan-kawannya disambut oleh 

banyak sekali orang yang menggunakan seragam dan membawa senjata. Ternyata 

sekelompok orang ini berasal dari Biro Kesejahteraan Genetik (sejenis kantor atau tempat 

penelitian gen).  

Di tempat ini mereka baru tahu kalau selama ini mereka adalah eksperimen pemerintah 

Amerika Serikat. Jadi para ilmuwan mencoba membuat generasi manusia yang sempurna 

dengan menghilangkan gen-gen yang menyebabkan perilaku negatif seperti pengecut, 

pembohong, bodoh, dll. Tapi sayang, eksperimen mereka gagal, karena manusia-manusia 

yang gen-nya "diubah" ini meski membuat dominan beberapa sifat tapi juga menghilangkan 

beberapa sifat baik manusia dan manusia yang gen-nya sudah "diubah" ini disebut damaged 

alias rusak secara genetis, sementara manusia yang gen-nya belum "diubah" disebut pure 

alias murni secara genetis. 

Para ilmuwan mencoba untuk memperbaiki para damaged dengan menyetel ulang hidup 

mereka melalui serum memori dan menempatkan para damaged ini di beberapa kota di AS, 

salah satunya Chicago dan menerapkan sistem faksi untuk mengontrol perilaku mereka, di 

mana setelah beberapa keturunan akan lahir generasi-generasi baru dari damaged yang gen-

nya telah pulih seperti pure. Dan nama generasi baru dari kelahiran damaged yang gen-nya 

telah pulih disebut Divergent. 



Tris meminta David (direktur dari Biro Kesejahteraan Genetik) memperbaiki Chicago, 

karena saat ini Chicago sudah hancur dengan adanya perebutan kekuasaan, dari kaum faksi 

dan non-faksi. Disamping kesibukan Tris dan David yang berusaha untuk memperbaiki 

Chicago, Four terjun langsung ke The Fringe (pinggiran dari Biro) dimana yang katanya Biro 

menyelamatkan anak-anak kecil yang berada di The Fringe dan dibawa oleh Biro untuk 

mendapatkan kehidupan yang layak. Akan tetapi, Four merasakan adanya keganjalan dalam 

aktivitas tersebut. Kebanyakan anak kecil bahkan tidak meminta untuk diselamatkan 

melainkan menolak untuk dibawa oleh Biro dan dijauhkan dari orangtuanya. Four 

menyelidiki aktivitas tersebut dibantu temannya, yang kemudian keganjalan tersebut terjawab 

bahwa Biro menggambil paksa para anak kecil dengan memberikan serum untuk dihirupkan 

ke hidung anak-anak tersebut, yang ternyata serum tersebut adalah serum penghilang ingatan. 

Setelah mengetahui peristiwa tersebut, Four berusaha meyakinkan Tris untuk pergi 

meninggalkan Biro karena pada kenyataannya Biro tidak seperti yang mereka pikirkan. 

Tetapi karena Tris sedang sibuk bersama David akan mengunjungi para Dewan, Tris menolak 

ajakan Four karena Tris percaya bahwa hanya dengan selangkah lagi ia bertemu dengan para 

Dewan untuk dapat mengajukan permohonan agar memperbaiki Chicago. Dengan kecewa 

akhirnya Four pergi meninggalkan Biro untuk kembali ke Chicago ditemani para suruhan 

David yang bukannya berniat untuk mengantarkan Four ke Chicago tapi berniat untuk 

membunuh Four. Untungnya ada seseorang yang baik memberitahu Four tentang semua itu, 

dan Four langsung mengambil tindakan dengan berantem dengan orang-orang didalam 

pesawat tersebut. Hingga pesawat tersebut terjatuh dan hanya Four juga temannya yang baik 

itu yang selamat. Temannya tersebut kembali ke Biro dan Four berjalan sendiri menuju 

Chicago. Disamping itu Tris dan David yang akhirnya dapat bertemu para dewan melakukan 

diskusi, tapi ternyata salah. Tujuan David menemui para Dewan tidak sesuai dengan tujuan 

Tris. Tris meminta bantuan para Dewan untuk memperbaiki Chicago dari keterpurukan, 

sedangkan David malah meminta para Dewan untuk memperpanjang izin menggunakan 

Faksi. 

Tris sangat kecewa kepada David, dan merasa menyesal menolak ajakan Four untuk 

kembali ke Chicago. Saat Tris mencoba kembali ke Chicago, David menyuruh seseorang 

untuk meracuni Evelyn agar menyebarkan serum lupa ingatan kepada masyarakat, dan 

dengan itu masyarakat akan tunduk kepadanya. Four yang sampai di Chicago langsung 

ditahan oleh anak buah Evelyn karena takut akan melakukan ulah. Tris bersama teman-

temannya datang disaat anak buah David sudah meracuni Evelyn untuk menyebarkan serum, 



tapi belum terlambat. Tris dan kawannya menyerang para penjaga sel tahanan Four dan 

membebaskannya. Serum penghilang ingatan sudah mulai diaktifkan dan akan menyebar 

keseluruh kota. Tapi beruntung kakaknya Tris dapat meretas dimana letak kelemahan dari 

alat yang menyebarkan serum tersebut, dan dengan berani Tris melakukan aksi tersebut 

dimana harus menggagalkan rencana David untuk menyebarkan serum tersebut. 

 

B. Build - Up 

Dari penjelasan sebelumnya yang mengatakan bahwa konflik yang terjadi dinyatakan 

telah selesai maka tahap selanjutnya adalah mendeklarasikan posisi dan ancaman dari setiap 

pihak yang akan dibuat kerangka common reference dengan menggunakan software 

confrontation manager. Hasil dari pemetaan inilah yang nantinya akan dianalisis untuk 

memasuki tahap climax, dimana pada tahap ini akan dilakukan identifikasi dari dilema-

dilema yang telah dihadapi oleh setiap pihak yang terlibat dalam kasus ini. Sebelumnya 

bagian ini akan menjelaskan tentang general model yang meliputi : 

1. Tris 

Tris menginginkan kondisi sebagai berikut: 

- Tris bertemu para dewan 

- Four tidak kembali ke Chicago 

- Evelyn tidak menyebarkan serum penghilang ingatan 

- David tidak menciptakan faksi baru 

2. Four 

Four menginginkan kondisi sebagai berikut: 

- Tris tidak bertemu para dewan 

- Four kembali ke Chicago  

- Evelyn tidak menyebarkan serum penghilang ingatan 

- David tidak menciptakan faksi baru 

3. Evelyn 

Evelyn menginginkan kondisi sebagai berikut: 

- Tris tidak bertemu para dewan 

- Four kembali ke Chicago  

- Evelyn menyebarkan serum penghilang ingatan 

- David tidak menciptakan faksi baru 



4. David 

David menginginkan kondisi sebagai berikut: 

- Tris bertemu para dewan 

- Four kembali ke Chicago 

- Evelyn menyebarkan serum penghilang ingatan 

- David menciptakan faksi baru 

Dari penjelasan diatas, berikut gambar yang menjelaskan common reference frame dari 

film ini, 

 

Gambar 1. Reference Frame Konflik Allegiant 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Pada gambar 1. Dapat dijelaskan bahwa disebelah kiri matrik terdapat pihak-pihak yang 

terlibat dalam konflik, yang mana setiap pihak memiliki option yang terdapat dibawahnya 

masing-masing. 

Setelah itu, berikut ini adalah penjelasan dari option yang tersedia bagi setiap pihak dan 

penjelasan untuk setiap stakeholder, yaitu : 

David

Menciptakan Faksi Baru

Evelyn

Menyebarkan Serum Penghilang Ingatan

Four

Kembali ke Chicago

Tris

Bertemu Para Dewan
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?
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?
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?
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1. Tris : 

Bertemu para dewan, yang dipercayai Tris dapat membantunya untuk memperbaiki 

Chicago dan dapat membawa perdamaian kembali. 

 

2. Four : 

Kembali ke Chicago, saat Four merasakan adanya keganjalan di dalam Biro, Four 

memutuskan mengajak Tris untuk pergi meninggalkan Biro dan kembali ke Chicago. 

 

3. Evelyn : 

Memberikan serum penghilang ingatan, Evelyn dipengaruhi oleh David melalui 

perantara untuk menyebarkan serum penghilang ingatan. 

 

4. David : 

Menciptakan faksi baru, David percaya bahwa dengan menciptakan faksi baru 

(Allegiant) akan membantunya dalam menghadapi kaum pemberontak (non-faksi). 

Juga percaya bahwa Allegiant dapat mengambil alih segalanya dan menciptakan 

perdamaian di Chicago. 

 

C. Climax 

Setelah diketahui pihak-pihak yang berkonflik dan option yang dimiliki masing-masing, 

tahap selanjutnya adalah penjelasan mengenai dilema-dilema yang dimiliki masing-masing 

pihak. Dilema-dilema tersebut terdiri dari : 

 

1. Dilema David meliputi : 

- Rejection dilemma terhadap Evelyn, Four dan Tris, yaitu penolakannya terhadap 

posisi mereka karena David lebih menyukai posisi mereka dibandingkan posisi 

ancaman.  

- Trust dilemma terhadap Evelyn, yaitu David percaya bahwa Evelyn akan 

menyebarkan serum penghilang ingatan kepada masyarakat, tapi juga David memiliki 

pemikiran lain tentang scenario lain yang dimiliki Evelyn. 

- Cooperation dilemma terhadap Tris, yaitu David memiliki kerja sama dengan Tris, 

karena David akan mengkhianati Tris. 

 



2. Dilema Evelyn meliputi : 

- Rejection dilemma terhadap David, Four dan Tris, yaitu mereka menolak posisi 

Evelyn karena mereka yakin bahwa Evelyn lebih menyukai posisi mereka 

dibandingkan ancamannya. 

- Cooperation dilemma terhadap David, yaitu Evelyn memiliki kerja sama dengan 

David, karena Evelyn akan mengkhianati David.  

 

3. Dilema Four meliputi : 

- Rejection dilemma terhadap David, Evelyn dan Tris, yaitu menolak posisi Four karena 

mereka yakin bahwa Four lebih menyukai posisi mereka dibandingkan ancamannya. 

 

4. Dilema Tris meliputi : 

- Rejection dilemma terhadap David, Evelyn dan Four, yaitu menolak posisi Tris karena 

yakin bahwa lebih menyukai posisi mereka dibandingkan ancamannya.- 

- Trust dilemma terhadap David, yaitu  Tris percaya bahwa David akan membantunya 

memperbaiki Chicago, tapi juga Tris memiliki pemikiran lain tentang scenario lain 

yang dimiliki David. 

 

D. Resolution 

Berdasarkan dari hasil tahap climax telah diketahui dilema-dilema yang dirasakan oleh 

pihak-pihak yang berkonflik lalu tahap selanjutnya adalah bagaimana caranya pihak-pihak 

tersebut dapat menghilangkan rejection dilemma yang dirasakan oleh keduanya. Dikarenakan 

semua pihak memiliki dilema yang sama yaitu rejection dilemma maka cara 

menghilangkannya pun juga sama yaitu dengan cara : 

1. Conciliation or compromise sebagai first possible of action, dan 

2. Rejection sebagai second possible of action. 

 

E. Denouement 

Tahap terakhir dari konflik adalah penjelasan mengenai hasil yang dicapai pada akhir 

konflik, yang mana pada film ini didapatkan hasil bahwa pihak-pihak yang berkonflik yaitu 



David, Evelyn, Four dan Tris melakukan collaboration. Maksud dari collaboration disini 

adalah David pada akhirnya mengikuti kemauan dari Tris yang menginginkan Chicago 

diperbaiki sehingga kesejahteraan dan perdamaian yang seperti dahulu kembali lagi, kota 

yang bebas tanpa adanya faksi, sehingga semua masyarakatnya hidup dalam damai dan 

sejahtera. 

 

  



KESIMPULAN 

 

Dari hasil yang diperoleh, analisis ini sudah berhasil menjawab tujuan penelitian yaitu 

dilema apa saja yang muncul antara pihak-pihak yang berkonflik didalam film Allegiant – 

The Divergent Series. Analisis dengan menggunakan software confrontation manager ini 

dapat diketahui dilema yang muncul disetiap pihak yaitu terdapat 16 dilema yang terdiri dari 

David memiliki rejection dilemma terhadap Evelyn, Four dan Tris, memiliki trust dilemma 

terhadap Evelyn juga cooperation dilemma terhadap Tris. Untuk Evelyn memiliki rejection 

dilemma terhadap David, Four dan Tris. Juga memiliki cooperation dilemma terhadap David. 

Four memiliki rejection dilemma terhadap David, Evelyn dan Tris. Sedangkan Tris memiliki 

rejection dilemma terhadap David, Evelyn dan Four. Juga trust dilemma terhadap David. 

Yang pada akhirnya David tidak memiliki dilemma apapun kepada Evelyn, Four dan Tris. 
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