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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam membuat sebuah film, memang storyboard, floorplan, blocking dan 

shotlist perlu dibuat untuk mempermudah sutradara di lapangan, apalagi untuk 

adegan yang berisi banyak cast. Tetapi yang paling penting dari keempat hal 

tersebut adalah harus komunikatif. Yang dimaksud dengan komunikatif disini 

adalah semua orang yang terlibat syuting bisa mengerti apa yang diinginkan 

sutradara melalui keempat media tersebut. Tidak perlu gambar yang bagus, yang 

penting pesannya tetap tersampaikan kepada setiap orang yang terlibat. 

Dalam menentukan castpun, paling tidak harus pernah melihat mereka 

memerankan suatu karakter. Tanpa melihat mereka memainkan suatu peran, kita 

tidak bisa menjamin dia akan cocok di peran tersebut. Tidak harus bertemu secara 

langsung, tetapi bisa melalui berbagai macam cara. Untuk pencarian extras, 

dengan melibatkan masyarakat yang sudah terbiasa dengan lokasi syuting, akan 

sangat membantu penulis dalam mencari jumlah orang yang cukup besar. 

Dalam memimpin produksi, sutradara perlu memperhatikan juga hal-hal 

kecil yang bersifat non-teknis demi kelancaran proses syuting. Seorang sutradara 

harus bisa mengambil keputusan yang tepat saat berada di lapangan karena akan 

berpengaruh terhadap suasana syuting di lapangan. Apalagi dengan begitu 

banyaknya orang di lapangan, suasana syuting harus dijaga sehingga syuting 

berjalan dengan baik hingga selesai. 
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5.2 Saran 

Penulis sebagai sutradara menyarankan kepada pembaca untuk memperhatikan 

hal-hal kecil dalam produksi sebuah film terutama saat praproduksi dan produksi. 

Persiapan benar-benar harus matang. Pembuatan storyboard, shotlist, floorplan 

dan blocking juga harus dipersiapkan demi kelancaran syuting. Pencarian karakter 

yang pas dan extras harus dipersiapkan dengan baik. Semua dilakukan agar film 

yang akan dibuat bisa maksimal. 

 Dalam memimpin produksi, penulis menyarankan untuk memperhatikan 

hal-hal yang sangat kecil tetapi penting, seperti perlakuan terhadap cast dan 

extras, pujian kepada cast dan extras, pemecahan scene bila cast tidak bisa 

menghafal. Sebaiknya mereka dibuat senyaman mungkin. Dengan membuat 

mereka nyaman, syuting akan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita 

inginkan.  
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