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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Art Director  

Menurut Rizzo (2015), art director merupakan kepala bagian dari departemen 

seni yang bekerja dalam perancangan artistik pada sebuah film. Rancangan 

tersebut ditampilkan secara visual berupa set dan juga props (hlm.5). 

 

Gambar 2.1. Art Department Hierarchy  

(sumber: Michael Rizzo, 2005) 

Art director bekerja dalam bidang kreatifitas yang dapat membangun set 

dengan situasi dan kondisi tertentu dalam bentuk ruang. Art departement sendiri 

biasanya paling banyak melibatkan orang dalam produksinya. Pada saat produksi 
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art director berkolaborasi dengan set designer, set decorator dan juga prop 

master  (hlm.5). 

Tahapan kerja yang dilakukan art director dari pra-produksi sampai dengan 

produksi antara lain:  

1. Sript breakdown 

Menurut Rizzo (2005) script breakdown yaitu tahap menganalisa atau membedah 

naskah menjadi sebuah daftar nyata. Daftar tersebut berisi kumpulan data setiap 

scene adegan yang dilampirkan secara detail dan jelas seperti karakter, lokasi, 

properti, kostum dan juga make up. Kemudian analisa tersebut akan didiskusikan 

bersama sutradara, produser dan juga DOP untuk pencarian lokasi dan 

perizinannya (hlm.190). 

2. The Sketch 

Hasil diskusi tersebut kemudian diberikan set designer untuk membuat gambaran 

kasar mengenai lokasi. Menurut Fitcher (2015), sketsa adalah gambar dari 

seorang ilustrator sesuai dengan konsep ide yang diberikan art director (hlm.79).  

3. Location Scouting 

Tahap selanjutya setelah melakukan sketsa mengeanai lokasi yaitu pencarian dan 

penentuan lokasi. Menurut Fischer (2015), location scouting dilakukan untuk 

menemukan lokasi yang ditetapkan. Sebelum pengintaian lokasi hal yang 

dilakukan yaitu membuat catatan berupa deskripsi mengenai tempat seperti apa 

yang akan dipakai untuk keperluan film. Catatan tersebut berupa coretan gambar 
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atau foto yang dapat menentukan lokasi yang diinginkan (hlm.59). Menurut 

LoBrutto (2002), setelah lokasi yang diperlukan terpilih maka langkah selanjutnya 

adalah membawa sutradara, produser dan DOP, untuk melihat lokasi yang dipilih 

sudah cocok atau belum.  

4. Props 

Setelah mendapatkan lokasi yang diiginkan, hal yang dilakukan Art director 

adalah membuat list props apa saja yang dibutuhkan. Menurut Fischer (2015), 

props merupakan salah satu elemen dari dekorasi set, yang mempunyai peran 

dalam aksi sebuah film (hlm.94). Menurut Hart (2016), props adalah alat peraga 

yang digunakan aktor atau pemain untuk sebuah adegan. Selain itu menurut 

Strawn (2013), props merupakan alat peraga yang digunakan untuk perlengkapan 

arsitektur dalam mendefinisikan karakter. Kemudian list props tersebut yang 

nantinya diberikan kepada props master, set dekorator dan set designer.  

5. Production 

Setelah proses pra - produksi, tahap yang dikerjakan art director pada saat 

produksi adalah membangun set sesuai dengan konsep dan naskah yang sudah 

ada. Menurut Fischer (2015), seorang art director merupakan orang yang 

dibutuhkan setiap saat pada saat produksi. Dimana art director harus bersebelahan 

dengan sutradara dan juga DOP untuk ikut melihat frame, apakah ada set atau 

props yang tidak di masuk atau kurang terlihat di frame (hlm.97). 
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1.1.1. Set Designer  

Menurut LoBrutto (2002), set designer bertanggung jawab untuk mengawasi 

perancangan dan pembangunan set, berdasarkan konsep ide dari production 

designer. Pada saat pra-produksi sampai dengan produksi set designer bertugas 

untuk membuat gambaran kasar mengenai set yang akan dibuat sesuai yang 

diinginkan sutradara dan juga art director. Sketsa awal tersebut kemudian 

ditambahkan beberapa detail yang gunanya untuk lebih menghidupkan set 

sehingga terlihat nyata (hlm.44). 

1.1.2. Set Decorator 

Menurut LoBrutto (2002), set decorator mempunyai tanggung jawab untuk 

mendekorasi set sesuai dengan arahan art director. Dekorasi yang dimaksud 

adalah semua hal yang ada di dalam set seperti karpet, lampu, dinding dan semua 

isi sesuai dengan design yang telah dibuat. Dalam hal ini dekorasi yang dibuat 

harus sesuai dengan periode, karakter dan juga cerita yang ingin disampaikan 

(hlm.37). 

1.1.3. Property Master  

Menurut LoBrutto (2002), property master yaitu orang yang bertanggung jawab 

atas alat-alat atau objek yang digunakan aktor. Prop master bekerjasama dengan 

set decorator dan juga perancang produksi untuk mencari alat atau objek yang 

dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, semua itu tidak lepas dari 

arahan set designer dan juga production designer (hlm.50). 
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1.1.4. Properti 

Menurut Fischer (2015), props dapat dikatakan sebagai elemen penting dalam 

film. Dimana props berfungsi sebagai alat peraga dan mempunyai peran utama 

dalam aksi sebuah film (hlm.94). Menurut Strawn (2013), props adalat alat peraga 

yang mempunyai makna dalam dunia film, dan biasanya props digunakan untuk 

pelengkap arsitektur dalam mendefisnisikan karakter. Karakter merupakan peran 

yang diperankan oleh aktor dalam sebuah pertunjukan. Aktor akan memposisikan 

dia sebagai aktor tidak bisa benda atau objek yang lain. Sedangkan menurut Hart 

(2017), props adalah objek yang digunakan aktor, misalnya pakaian yang 

digunakan aktor, kursi yang menjadi tempat duduk aktor dan lain sebagainya 

(hlm.2).  

Tugas props sendiri dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:  

1. Personal Props 

Menurut Hart (2017), Personal props merupakan benda yang biasanya melekat 

atau disimpan oleh aktor sendiri. Personal props biasanya memang props milik 

aktor yang tidak ditangani oleh kru, props tersebut seperti kalung, anting dan 

juga kacamata (hlm.3).  

2. Hand props 

Menurut Hart (2017), hand props merupakan alat peraga tangan yang biasanya 

ditangani oleh pemain. Hand props tidak selalu benda yang dipegang dan 

digunakan aktor, seperti gelas, koran, dan buku juga termasuk dalam kategori 
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hand props. Biasanya hand props digunakan aktor untuk menjalankan ceritanya 

(hlm.2).  

3. Set Props  

Menurut Hart (2017),  set props biasanya adalah benda/objek yang besar yang 

terletak untuk keperluan set. Barang-barang furniture sebagaian besar masuk 

kedalam kategori set props. Dan juga berbagai benda yang di lantai, dinding dan 

langit-langit juga termasuk set props, seperti karpet, lampu gantung, dan juga 

bingkai (hlm.4).  

Hal yang dilalukan untuk mendapatkan props bermacam-macam. Menurut 

Hart (2017) yang dapat dilakukan untuk mendapatkan props dengan tiga cara 

yaitu : 

1. Build 

Build yang artinya membuat, biasanya sampai pada keputusan membuat props 

karena barang yang diinginkan terlalu mahal untuk dibeli, dan belum tentu 

mendapatkan kualitas yang bagus juga. Apabila membuat sendiri, pasti ini adalah 

solusi agar lebih hemat dan lebih terjamin kualitasnya. Untuk membuat props 

tersebut prop master bekerjasama dengan pekerja atau pengrajin untuk 

mewujudkan props yang diinginkan. Prop master dalam membuat props tentunya  

harus memberikan referensi berupa gambar, foto yang disertai dengan ukuran 

yang diperlukan (hlm.5).  
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2. Buy 

Buy yang artinya membeli, barang yang dibeli adalah barang yang akan 

dimodifikasi ulang ataupun barang yang sudah jadi.  Dalam hal memilih barang 

dan mendapatkan harga dengan tawaran terbaik, sehingga tidak melebihi 

anggaran ini semua merupakan pekerjaan dari seorang buyer. Barang yang dibeli 

adalah barang yang memang susah dicari, tidak ada yang menyewakan, bahkan 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuatnya (hlm.5-8).  

3. Borrow  

Meminjam atau menyewa, keputusan ini yang sering dilakukan para prop master 

untuk meminimalisir anggaran yang keluar. Kesulitan yang dialami ketika 

meminjam / menyewa adalah jarang sekali menemukan barang yang sesuai 

dengan yang diinginkan. Dan yang harus diperhatikan ketika meminjam / 

menyewa adalah keadaan barang setelah dipinjam harus sama dengan keadaan 

awal tidak boleh cacat ataupun rusak.  

1.2. Setting 

Menurut Walls (2005), setting merupakan tempat kejadian dari film tersebut 

berlangsung. Setting adalah satu unsur dari mise en scene, dimana setting 

mengacu pada tempat atau lokasi tertentu untuk menunjukkan situasi yang terjadi. 

Menurut Andrews (2014), setting adalah penempatan ruang narasi yang mengacu 

pada konsep film, dalam film fiksi setting lebih mendominasi. Menurut Rizzo, 

(2005),  set dibagi menjadi 2: 
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1.2.1. On Location Set 

Menurut Rizzo (2005), agar lebih mudah dan tidak memakan biaya yang 

dilakukan untuk mendapatkan lokasi adalah memodifikasi lokasi yang ada, 

daripada membangun kembali dari nol. Yang menentukan ini adalah hasil diskusi 

antara locations manager dan production designer (hlm.43). 

1.2.2. In Studio Set 

Menurut LoBrutto (2002), bekerja didalam studio akan memberikan kondisi yang 

lebih terkontrol pada saat filmmakers memproduksi proyek mereka. Studio set 

dibangun untuk menghindari gangguan cuaca, keramaian dan gangguan lainnya 

(135). 

1.3. Balet 

Menurut Mitchell (2004), balet berasal dari zaman Renaissance pada abad – 15 di 

Italia, pada abad- 17 di Perancis dan di Rusia pada abad -18. Pada awal abad - 18 

sebuah tarian balet dengan gaya baru mulai dikembangkan yang disebut dengan 

Romantic Ballet. Pada periode ini balet menciptakan banyak sekali perubahan. 

Balet terlihat tidak lagi seperti biasanya, kostum yang digunakan lebih ringan dan 

tidak dibatasi. Pada akhir abad – 18 periode Russian Ballet, balet mulai muncul 

sebagai bentuk seni penting bagi seorang anggota dari kelas bangsawan (hlm. 6-

7). 

Balet mempunyai 3 gaya utama antara lain : 

1. Italian Ballet 
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Jenis balet Italia lebih menampilkan sebuah teknik yang kuat dan juga 

mempesona. Para penari terkenal dengan kemampuannya untuk 

mengeksekusi langkah yang sulit dan kemampuan berputar (hlm.8).  

2. French Ballet 

Jenis balet Perancis dikenal dengan gerakannya yang elegan dan 

menunjukan keunggulan teknis dengan tampilan yang anggun (hlm.8). 

3. Russian Ballet 

Jenis balet Rusia mengandung banyak langkah dan gerakan yang diambil 

dari gaya Perancis dan Italia. Penari terkenal dengan kekuatan gerakan dan 

ekspresi emosional (hlm.8). 

Menurut Rinaldi (2010), balet merupakan jenis tarian yang spesifik dan 

ditentukan setiap gerakannya. Dengan iringan musik setiap orang menari 

menunjukan kelenturan tubuhnya. Balet juga tidak seperti kegiatan yang lain yang 

dapat dipelajari sendiri, tetapi balet harus dipelajari di sekolah dengan 

pengawasan guru atau pelatih yang sudah terlatih untuk membimbing (hlm.13-

14).  

1.3.1. Kostum Balet 

Kostum dalam sebuah tarian balet memiliki fungsi yang berbeda – beda, 

tergantung dari segi penggunaanya.  

1. Leotard  

Menurut Paskevska (2016), Leotard merupakan bentuk pakaian 

dengan paha bagian atas terbuka, tetapi berbeda dengan versi pakaian 
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renang pria. Sementara untuk perempuan muncul sentuhan rok sampai 

lutut yang bernama tutus / tutu (hlm.5). 

2. Tutus / Tutu 

Menurut DK (2012), Rok tutu adalah rok pendek yang menjulur keluar 

dengan sudut ideal di bagian pinggul. Kostum ini terbuat dari beberapa 

lapisan jaring, dengan ukuran yang sama bagian dalam dan luar, 

sehingga terlihat datar dan bulat. Tutu merupakan jenis rok balet yang 

terbuat dari nilon khusus, yang sangat kuat dengan serat lubang yang 

kecil, sehingga tidak mudah robek. (hlm.71) 

1.3.2. Sepatu Balet  

    

Gambar 2.2. Ballet Shoes 

 (sumber: DK (2012)  

Menurut DK (2012), ballet shoes merupakan jenis sepatu dengan bahan kulit 

lembut, kanvas atau satin. Sepatu jenis ini biasanya digunakan penari balet untuk 

melatih kelenturan kaki dan dikenakan pada saat melakukan latihan. Saat tampil 

penari wanita menggunakan sepatu dengan bahan dasar satin khusus yang 
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diperkuat atau diblokir dibagian jari kakinya, dan ini disebut dengan pointe shoes 

(hlm.71). 

1.4. Panggung 

Menurut Gasong (2019), panggung merupakan tempat berlangsungnya sebuah 

pertunjukan. Di atas panggung inilah semua pemain disajikan, agar penonton 

dapat menangkap maksud cerita yang ditampilkan.  

1.4.1. Jenis – Jenis Panggung 

Jenis panggung yang sering digunakan antara lain yaitu : 

1. Panggung Arena 

Menurut Gasong (2019), panggung arena adalah panggung dengan  posisi duduk 

penonton melingkar / mengelilingi panggung. Panggung ini mempunyai  

kelebihan yaitu lebih dekat dengan penonton. Dari kelebihan tersebut panggung 

ini juga mempunyai kelemahan, karena bentuk panggung ini melingkar dan lebih 

dekat dengan penonton maka, set dan props yang digunakan harus dicermati dan 

diteliti dengan sangat baik. Panggung ini sering digunakan untuk pertunjukan 

teater, karena lebih dekat dengan penonton sehingga mempunyai sisi positif agar 

dapat secara langsung berkomunikasi dengan penonton (hlm.241-242).  
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  Gambar 2.3. Panggung Arena 

         (sumber: Gasong, 2019) 

2. Panggung Procenium 

Menurut Gasong (2019), panggung prosenium merupakan panggung bingkai, 

disebut panggung bingkai karena biasanya panggung ini terdapat bingkai atau tirai 

yang memisahkan wilayah antara pemain dan juga penonton. Panggung ini dapat 

dilihat dari satu sisi saja yaitu dari depan. Kelebihan dari panggung ini adalah 

pemain dapat secara leluasa dalam mendalami perannya, seolah benar-benar 

terjadi dalam kehidupan nyata (hlm.241-242).  
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Gambar 2.4. Panggung Procenium 

(sumber: Gasong, 2019) 

1.4.2. Jenis – Jenis Lantai 

Menurut Darsono (2000),  lantai dibagi menjadi beberapa jenis antara lain adalah : 

1. Lantai Keras (Hard Floor) 

Lantai ini biasanya tahan lama, karena menggunakan bahan dasar yang keras. 

Misalnya marmer, ubin, acliric dan teraso. Karakteristik dari lantai keras ini 

adalah apabila terkena air akan licin dan mudah berlumut (hlm.22). 

2. Lantai Lunak ( Resilient ) 

Lantai resilient merupakan lantai yang terbuat dari vinyl, asbestos, atau linoleum.   

Jenis lantai ini tidak tahan dengan api dan memerlukan perawatan yang khusus 

(hlm.23). 
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3. Lantai Kayu 

Lantai ini berbahan kayu atau papan, dimana karakteristik dari lantai ini apabila 

digunakan untuk aktifitas akan menimbulkan bunyi. Biasanya karpet ini 

digunakan untuk ruangan senam, olahraga atau lantai dansa (hlm.23).  

1.5. Backstage  

Menurut Friedman (1995), elemen lain dari panggung yang harus diketahui yaitu 

backstage atau belakang panggung. Pada saat di atas panggung aktor terlihat oleh 

penonton dan masih tetap dalam perannya. Sedangkan di backstage, aktor dapat 

bersantai dan backstage berfungsi untuk mempersiapkan diri kembali ke atas 

panggung (hlm.16). Backstage biasanya terdiri dari beberapa ruang seperti ruang 

make up dan wardrobe.  
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