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BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

 

2.1 Film 

2.1.1 Pengertian Film 

Film merupakan sebuah rangkaian gambar dengan objek bergerak yang ditangkap 

oleh kamera. Bila serangkaian gambar ini diproyeksikan kesebuah layar, maka 

akan terlihat bahwa objek pada gambar-gambar tersebut menimbulkan sebuah 

pergerakan. Inilah yang disebut sebagai ilusi pada mata.  (“Dictionary.” 2012) 

Sebuah film sangat erat kaitannya dengan gambar. Sesuai dengan 

pengertian film itu sendiri, yaitu gambar yang bergerak. Meskipun peran suara 

juga sangat penting didalam sebuah film, namun tidak sedikit orang yang berpikir 

bahwa film merupakan sebuah seni atau hiburan dalam bentuk visual. Gambar 

bergerak inilah yang membedakan film dengan karya-karya seni lainnya, seperti 

literatur, teater, lukisan, hingga fotografi, yang sudah terlebih dahulu ada. Hal ini 

membuat unsur visual menjadi sangat krusial bagi sebuah film. Medium visual 

merupakan dasar yang kuat untuk menceritakan sesuatu. Oleh sebab itu, sutradara 

menggunakan medium ini untuk menyampaikan visinya. (Andrew, 1999) 
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2.1.2 Film Pendek 

Film pendek merupakan film dengan durasi dibawah 30 atau 45 menit. (“Film 

Terms Glossary.” 2012) 

Film pendek biasanya digunakan oleh para pembuat film, terutama para 

pemula, sebagai kesempatan untuk mengekspresikan diri, menunjukkan bakat 

serta mengembangkan keahlian mereka di bidang film. Selain itu, film pendek 

juga dapat mereka gunakan sebagai batu loncatan untuk terjun ke dunia film. 

Karena dengan membuat film pendek kita dapat belajar mengenai proses 

pembuatan film dengan skala yang masih tergolong mudah diatur. (Rea & Irving, 

2010, xvii) 

 

2.2 Kru dan Pemain 

Didalam sebuah produksi film, baik feature maupun pendek, terdapat sejumlah 

kru dan pemain yang terlibat didalamnya. Kru terdiri dari orang-orang yang 

bekerja dijajaran pra-produksi, produksi, maupun pasca-produksi dengan bidang 

tertentu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Berikut penjelasan singkat 

mengenai kru inti dalam sebuah produksi film beserta dengan pekerjaannya. 
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Tabel 2.1 Kru Inti dalam Sebuah Produksi Film 

No. Jabatan Kru Pekerjaan 

1. Penulis Naskah Membuat atau menuliskan cerita untuk diproduksi 

2. Produser Mengatur dan membimbing proyek film dari awal 

hingga akhir 

3. Sutradara Menginterpretasikan naskah dan menyatukan 

seluruh komponen film menjadi satu kesatuan 

yang harmonis, dengan fokus kepada sisi kreatif 

4. Asisten Sutradara Bertanggung jawab untuk menjaga produksi 

berjalan tepat waktu 

5. Director of 

Photography 

Bertanggung jawab atas kualitas dan tampilan 

sinematik film 

6. Art Director Bertanggung jawab untuk menciptakan visual 

dalam film sesuai dengan visi sutradara 

7. Penata Rias Melakukan penataan rias untuk pemeran 

8. Penata Busana Merancang pakaian untuk pemeran sesuai dengan 

kebutuhan naskah 

9. Penata Suara /  Musik Bertanggung jawab atas seluruh elemen audio 

didalam film 

10. Editor Melakukan pengeditan gambar sehingga tercipta 

sebuah mood/style tertentu didalam film 

(Cleve, 2006, 101-110) 
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2.3 Sutradara 

2.3.1 Pengertian dan Peranan Sutradara 

Seorang sutradara merupakan seorang visioner yang memimpin para pemain dan 

krunya dalam perjalanan kreatif sebuah produksi film. Ia mengomunikasikan 

ceritanya kedalam bentuk gambar, yang dapat memainkan emosi penonton dan 

menarik perhatian serta imajinasi mereka selama film dipertontonkan. Ia  

bertanggung jawab penuh atas aspek penceritaan dalam sebuah film, mulai dari 

permainan para aktornya sampai kepada pemilihan gambar serta komposisi. 

Sebagai orang yang paling memahami keseluruhan gaya dan konten dari 

sebuah film, seorang sutradara harus menjaga integritas artistik serta kejelasan 

visi dalam membuat keputusan terakhirnya setelah membaca sebuah skenario. Ia 

harus memiliki sebuah visi dari keseluruhan film sebelum film tersebut dibuat 

atau memasuki proses produksi. Ia harus mengerti bagaimana cara setiap aspek 

dalam sebuah produksi dapat mengomunikasikan cerita kepada penonton secara 

efektif. Oleh karena itu, seorang sutradara harus menciptakan sebuah kolaborasi 

yang baik bersama para kru demi mewujudkan visinya kedalam sebuah film. 

(Frost, 2009, 4) 

Seorang sutradara memberikan arahan kepada seluruh tim pemain dan kru 

dalam merealisasikan sebuah film. Ia bagaikan seorang konduktor orkestra yang 

mengkoordinasi seluruh pemain musik hingga tercipta sebuah simfoni yang indah. 

Oleh karena itu, seorang sutradara harus memahami arti, tujuan dan tema dari film 

yang akan disutradarainya. Ia harus mampu merealisasikan naskah film menjadi 
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gambar yang bergerak (audio visual) yang berhasil menyampaikan arti, tujuan dan 

tema film tersebut. (Rizzo, 2005) 

Seorang sutradara bertanggung jawab atas sisi kreatif dari sebuah film, 

oleh karena itu semua pilihan dan ribuan keputusan pun jatuh kepadanya. Mulai 

dari menentukan berapa banyak lighting yang dibutuhkan, warna kostum, lokasi 

yang diinginkan, sampai kepada menentukan seberapa lama teriakan dari 

pemainnya. Semua detail didalam film harus mendapat persetujuan atau lampu 

hijau dari seorang sutradara, karena semua yang masuk didalam layar harus 

mewujudkan visi yang dimilikinya. Sutradara tentunya memiliki visi tersendiri 

dari keseluruhan filmnya, dan ia sendiri bertugas untuk menyimpulkan seluruh 

keputusannya melalui proses penggarapan film tersebut. Tujuan utama dari 

seorang sutradara adalah untuk menyampaikan film yang telah selesai kepada 

penonton. (Rea & Irving, 2010, xix) 

 

2.3.2 Garis Koordinasi 

Sutradara merupakan seorang pemimpin didalam produksi sebuah film. Akan 

tetapi tidak semua jajaran kru dari masing-masing departemen dikepalainya. Ia 

memiliki orang-orang yang disebut sebagai kepala departemen untuk diberikan 

tanggung jawab dalam mewujudkan visinya kemasing-masing bidang yang 

dipegang. Barulah kemudian kepala departemen yang akan menyampaikan visi 

tersebut kepada kru dimasing-masing departemen. Berikut merupakan struktur 

hubungan kerja antara sutradara dengan para kru. 
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Bagan 2.1 Struktur Hubungan Kerja Sutradara dengan Para Kru 

 
(Cleve, 2006, 101-110) 

 

Dapat dilihat dari bagan diatas bahwa sutradara memiliki posisi dibawah 

produser. Ia mengepalai langsung kepala-kepala departemen disebuah produksi, 

yaitu Director of Photography, Sound Mixer, dan Art Director. Masing-masing 

kepala departemen tersebut mengepalai lagi sejumlah kru yang berada didalam 

departemennya. Sejumlah kru tersebut pun masih memiliki tanggungan kru yang 

berada dibawahnya, begitu seterusnya. Contohnya, sutradara menyampaikan 

visinya mengenai bidang artistik kepada Art Director, kemudian Art Director 

akan menyampaikan visi tersebut kepada Prop Master, yang kemudian akan 

disampaikan lagi kepada Greenman. Dengan adanya struktur hubungan kerja 

seperti ini, sebuah produksi pun dapat berjalan lebih lancar dan menjaga agar 

hubungan antar kru menjadi lebih profesional.  
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2.3.3 Hubungan Sutradara dengan Production Designer 

Seorang Production Designer memegang peranan penting sebagai orang yang 

membantu sutradara mewujudkan visinya kedalam medium visual. Pasalnya 

seorang PD merupakan orang yang ahli dalam hal konsep visual. Seorang PD 

juga harus dapat menerjemahkan naskah kedalam bentuk visual serta menciptakan 

konsep visual tanpa mengganggu konten cerita. Ia harus benar-benar mengerti 

karakteristik dari sutradara yang bekerja dengannya, karena tidak semua sutradara 

dapat berbicara bahasa visual. Banyak sutradara yang hanya dapat berkomunikasi 

secara verbal dengan seorang PD, dalam artian sutradara tersebut kurang 

menguasai elemen visual dari bidang art. Mereka biasanya memberikan tanggung 

jawab sepenuhnya kepada PD untuk menangani perihal art sesuai dengan naskah 

film yang ada. Meskipun begitu, seorang PD tetap harus dapat mengerti keinginan 

sutradara juga naskah dari sebuah film. (Rizzo, 2005, 24)  

 

2.3.4 Tugas Sutradara 

Seorang sutradara memiliki tugas yang harus dijalankan dari tahap pra-produksi, 

produksi, hingga pasca-produksi. Ia bertanggung jawab atas proses pembuatan 

film secara keseluruhan, tahap demi tahap. 

 Pada tahap pra-produksi, sutradara harus memahami keseluruhan isi dari 

naskah yang akan diproduksi, memilih aktor dan aktris (casting), memilih kru 

film, mengarahkan table reading (membaca naskah) dan rehearsal (latihan 

blocking) dengan para aktor. Seorang sutradara yang baik juga bertugas untuk 

mengarahkan setiap divisi (sinematografi, art, kostum, dan lain-lain) dalam 
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memvisualisasikan naskah sesuai dengan visi yang dimilikinya. Kemudian ia juga 

harus membuat shot list (daftar shot yang dibutuhkan) dengan bantuan Director of 

Photography, dan membuat floor plan (rancangan akhir penempatan alat serta 

blocking) dengan bantuan asisten sutradara. Setelah itu semua dilakukan, hal 

terakhir yang menjadi tugas sutradara dalam tahap ini adalah melakukan proses 

recee (peninjauan lokasi) bersama asisten sutradara, Director of Photography, Art 

Director, Location Manager dan Line Producer. 

 Pada tahap produksi, tugas seorang sutradara adalah mengarahkan aktor 

dan aktris dalam pengadeganan, mengarahkan blocking (pergerakan aksi dalam 

set), mengarahkan jenis dan pergerakan shot sesuai dengan shot list yang telah 

dibuat, mengarahkan mise-en-scène dari setiap shot, serta mengarahkan 

keseluruhan divisi dalam proses shooting. 

 Pada tahap yang terakhir yaitu pasca-produksi, seorang sutradara memiliki 

tugas untuk mengarahkan editor dalam proses editing (offline) maupun reeling, 

mengarahkan colorist dalam proses online editing, mengarahkan visual effect 

supervisor, mengarahkan music composer dalam proses scoring, mengarahkan 

aktor dalam proses dubbing, serta mengarahkan sound designer dalam proses 

post-sound. (Rizzo, 2005) 
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2.4 Mise-en-scène 

2.4.1 Pengertian Mise-en-scène 

Mise-en-scène berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti that which has 

been put into the scene or put on stage. Segala sesuatu yang diatur dan ditemukan 

didalam sebuah gambar, yang kemudian menciptakan konsep tertentu. Dengan 

kata lain, mise-en-scène merupakan kombinasi dari seluruh elemen visual yang 

terdapat didalam sebuah gambar. (Sikov, 2010) 

 Susunan elemen-elemen visual atau mise-en-scène dalam sebuah gambar  

akan menciptakan sebuah komposisi. Dari komposisi gambar tersebut dapat 

terlihat sebuah gaya visual yang menceritakan visi dari seorang sutradara.  Dalam 

menciptakan gaya visual yang baik, seorang sutradara akan menerapkan konsep 

mise-en-scène pada setiap shot atau framing yang terdapat didalam film. Mise-en-

scène akan memberikan emosi dan mood tertentu kepada orang yang melihatnya, 

sesuai dengan visi yang dimaksud oleh sang sutradara. (Gibbs, 2002, 5) 

Contohnya adalah komposisi gambar pada film A Clockwork Orange 

arahan sutradara Stanley Kubrick. (Kubrick, 1971) 

 
Gambar 2.1 Komposisi Gambar A Clockwork Orange 
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Gambar 2.2 Komposisi Gambar A Clockwork Orange 2 

 

Terlihat sebuah gaya visual yang timbul dari kedua komposisi gambar 

diatas. Sebuah kesan dingin, mengerikan dan misterius terpancar dari gambar 

tersebut. Hal itu disebabkan oleh tone yang bernuansa kebiruan, lighting yang 

kuat dari satu sisi sehingga membuat para aktornya hanya tampak dalam wujud 

siluet. Kesan superior dari kedua komposisi gambar ini juga sangat terasa, yang 

mana diciptakan dari posisi empat orang yang berdiri menghadap kearah satu 

orang dengan posisi terpojok. Hal ini membuktikan bahwa sebuah komposisi 

gambar yang diatur secara sengaja oleh seorang sutradara tentu dapat menciptakan 

sebuah gaya visual tertentu. 

Gaya visual yang terdapat pada mise-en-scène dapat berpengaruh pada 

alam bawah sadar penonton. Mereka mungkin tidak akan merasakan secara 

langsung, namun ketidaksadaran mereka dapat merasakan apa yang 

diinformasikan oleh gambar yang mereka lihat. Mise-en-scène dapat memberi 

dampak pada psikologis penonton dan memberikan sinyal informasi pada pikiran 

bawah sadar mereka. Hal ini dapat membuat sutradara berhasil 
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mengomunikasikan visinya melalui medium visual kepada penonton. (Kuswandi, 

2012) 

Mise-en-scène biasanya telah melewati beberapa proses perencanaan 

sebelumnya, namun para pembuat film diharapkan agar tetap berusaha terbuka 

bagi peristiwa-peristiwa yang tidak direncanakan. Sebagai contoh, seorang aktor 

mungkin saja menambahkan beberapa dialog saat beradegan, atau bahkan 

perubahan lighting yang justru semakin memperkuat efek dramatis dari sebuah 

adegan. Kejadian-kejadian yang tak direncanakan tersebut ada kalanya membuat  

mise-en-scène dari sebuah film menjadi semakin spontan dan tidak terduga. 

 Membatasi sebuah film dengan gagasan realita dapat memiskinkan konsep 

mise-en-scène. Teknik ini justru memiliki kekuatan yang dapat melampaui 

gambaran kita tentang sebuah realita. Mise-en-scène dapat membuat sebuah film 

menjadi dunia yang penuh dengan khayalan, sesuai dengan imajinasi dari sang 

sutradara. (Bordwell & Thompson, 2008, 112) 

 

2.4.2 Elemen-elemen Mise-en-scène 

Elemen-elemen yang terdapat didalam konsep mise-en-scène adalah pencahayaan, 

kostum, dekorasi atau set, properti, dan aktor. Konten-konten yang terdapat 

didalam sebuah gambar tidak hanya mencakup hubungan antar aktor maupun 

dengan dekorasi atau set, namun juga mencakup hubungan antara aktor dengan 

kamera, yang berarti pandangan penonton terhadap gambar. Maka mise-en-scène 

juga mencakup hal-hal seperti framing atau komposisi, camera movement, 

penggunaan lensa dan hal-hal berbau fotografis lainnya yang berhubungan. Mise-
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en-scène tidak hanya mencakup pada apa yang penonton lihat, namun juga cara 

dimana mereka diajak untuk melihatnya. Hal ini mengacu kepada elemen-elemen 

komunikasi yang terdapat pada sebuah film dengan kombinasi yang telah diatur 

sedemikian rupa. (Gibbs, 2002, 5) 

 Elemen-elemen mise-en-scène yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini 

mencakup dua buah elemen, yaitu set dan properti.  

Set merupakan sebuah elemen penting didalam film yang 

menginformasikan mengenai tempat dan waktu kepada penonton. Dapat 

dikatakan bahwa set merupakan aspek terpenting yang terdapat pada sebuah film. 

Sebagai contoh, bahkan kita tidak perlu seorang aktor untuk menciptakan efek 

dramatis, jika kita memiliki set dengan angin yang berhembus ke pepohonan, atau 

daun-daun musim gugur yang berjatuhan. 

Sutradara memiliki kecenderungan untuk menambahkan penataan artistik 

kedalam sebuah set. Dalam memilih sebuah set, sutradara dapat menentukan, 

apakah ingin menggunakan set alami (sudah ada secara nyata), membangun set 

baru, atau menggunakan set alami namun dilakukan penambahan-penambahan 

unsur kreatif didalamnya. Hal ini tentunya memiliki maksud tertentu, sesuai 

dengan visi yang diinginkan sutradara. (Lathrop & Sutton, 2012) 

Sebuah set tidak hanya berperan sebagai wadah bagi para pemain beserta 

dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi didalamnya, akan tetapi set dapat 

berfungsi sebagai pengantar dari awal mulanya sebuah adegan naratif. 

Keseluruhan desain dari sebuah set dapat membentuk pemahaman penonton 

mengenai jalannya sebuah cerita. Setiap set yang muncul didalam sebuah film 
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tentu memiliki keterkaitan dengan cerita yang ingin disampaikan oleh sang 

sutradara. 

Demi menciptakan mood yang mendukung sisi naratif dari sebuah film, 

terdapat beberapa komponen yang dapat digunakan dalam sebuah set. Komponen 

yang pertama adalah warna. Film Play Time karya Jaques Tati menampilkan 

perubahan skema warna yang mencolok. Pada bagian awal film tersebut, warna 

yang dominan dalam set tersebut adalah warna-warna dingin dan berbau baja 

seperti warna abu-abu, coklat dan hitam. Kemudian pada bagian selanjutnya, set 

pun berubah tema menjadi warna-warna sporty dan ceria yaitu warna merah 

cerah, pink, dan hijau. Perubahan skema warna ini tentunya membantu 

perkembangan naratif dari cerita film tersebut, yaitu menunjukkan transformasi 

yang terjadi pada sebuah kota yang tidak manusiawi karena adanya semangat dan 

spontanitas. 

Komponen berikutnya adalah properti. Ketika sebuah benda dalam set 

memiliki fungsi pada adegan yang sedang berlangsung, maka benda tersebut 

dapat dikatakan sebagai properti. Didalam sebuah cerita, sebuah properti dapat 

menjadi sebuah motif. Alexander Payne menciptakan motif cerita dengan 

mengulangi satu jenis properti dalam filmnya yang berjudul Election. Seorang 

guru SMA yang rewel dan frustasi memulai harinya dengan membersihkan lemari 

es yang terdepat di sekolahnya. Sesudah itu ia memunguti sampah-sampah yang 

berserakan di lorong. Pada titik balik utama dalam plot film ini, ia pun 

memutuskan untuk merahasiakan hasil dari pemungutan suara di sekolahnya 

dengan membuangnya secara diam-diam kedalam tong sampah. Seperti dikutip 
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dari Bordwell & Thompson, Alexander Payne pun menyebutnya sebagai motif 

dari sebuah sampah, “of throwing things away, since that’s in the fact the climax 

of the film. So, we establish it early on” yang berarti “motifnya adalah membuang 

sesuatu, karena sejak awal hal itulah yang menjadi klimaks dari film ini. Maka, 

kami pun membangunnya sejak awal juga.” 

Pengunaan komponen warna pada sebuah set dapat merujuk kepada 

sebuah warna dengan motif tertentu. Warna dengan motif tersebut kemudian 

dapat dikaitkan dengan properti yang digunakan pada set tersebut. (Bordwell & 

Thompson, 2008, 112) 

Berdasarkan jenisnya, properti terbagi menjadi lima jenis. Yang pertama 

adalah set prop, yaitu properti yang mayoritas dipakai didalam sebuah set. Kedua, 

decorating yaitu properti bersifat dekoratif didalam sebuah set. Ketiga, hands 

prop yaitu properti yang digunakan oleh tokoh tetapi tidak mempunyai nilai 

naratif tertentu. Keempat, prop action yaitu properti yang digunakan oleh tokoh 

dan mempunyai nilai naratif tertentu. Kelima, mechanical prop yaitu properti 

yang mengunakan mekanikal sistem. Kemudian yang paling terakhir merupakan 

green, yaitu tanaman yang ada didalam sebuah set. Sama halnya dengan set, 

properti dapat digunakan dari properti asli yang telah ada (property hunting) atau 

dengan membuat sebuah properti baru sesuai dengan kebutuhan naskah (property 

making). (Rizzo, 2005) 

Pada film The Graduate arahan sutradara Mike Nichols, kita dapat melihat 

set gereja dan properti salib yang digunakan oleh sang pemeran utama dalam 

adegan penutup. (Nichols, 1967) 
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Gambar 2.3 Set Gereja di Film The Graduate 

 

 
Gambar 2.4 Ben Menggunakan Properti Salib untuk Menyerang 

 

 
Ganbar 2.5 Ben Menutup Pintu dengan Properti Salib 
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Pada adegan tersebut, diceritakan bahwa Ben (pemeran laki-laki) mencoba 

untuk mencegah Elaine (pemeran wanita) menikah. Saat Elaine melihatnya, ia 

pergi menghampiri Ben dan melarikan diri bersama. Orang tua Elaine beserta 

dengan keluarganya pun geram dan menghalangi kepergian mereka berdua. Saat 

mereka berdua tengah terpojok, Ben pun mulai mengayunkan salib kayu yang 

cukup besar kearah kerumunan orang-orang tersebut. Ia juga menggunakan salib 

tersebut untuk menutup pintu gereja. Set (gereja) dan properti (salib) yang 

digunakan dalam film ini merajuk pada isu religiusitas, mungkin ingin 

menunjukkan bahwa orang tua Elaine yang masih terjebak dalam kepercayaan 

tradisional. (Moura, 2012) 

Seorang sutradara memiliki kontrol penuh dalam memilih, membuat, 

maupun mengatur elemen-elemen set dan properti bagi keperluan visualnya. 

Dengan menggunakan konsep mise-en-scène, seorang sutradara pun dapat 

menyalurkan ide kreativitasnya dalam pengaturan sebuah adegan dibalik kamera. 

Masing-masing elemen dalam mise-en-scène tentunya memiliki fungsi tersendiri, 

yang bila digabungkan menjadi satu, akan menciptakan suatu atmosfir atau mood 

dalam sebuah film. (Lathrop & Sutton, 2012) 
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2.5 Auteur Theory 

Auteur Theory merupakan sebuah cara untuk membaca dan menilai sebuah film 

melalui gaya seorang author, yang biasanya dimaksudkan sebagai sutradara dari 

film tersebut. Teori ini dikembangkan oleh François Truffaut, seorang sutradara 

dan kritikus film yang tergabung pada Cahiers du Cinéma sejak tahun 1954. 

Auteur Theory menyatakan bahwa sebuah film merefleksikan visi kreatif yang 

dimiliki sutradaranya secara personal, yang mana dapat disampaikan melalui 

penerapan mise-en-scène pada karyanya tersebut. Seorang sutradara dapat 

menjalankan setiap aspek dalam produksi sesuai dengan visi yang dimilikinya, 

oleh karena itu ia pun disebut sebagai seorang author dari film yang digarapnya. 

 Teori ini juga dikembangkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an 

oleh Andrew Sarris. Menurutnya, seorang sutradara dapat dikatakan sebagai 

seorang author dari sebuah film jika ia memiliki tingkatan tertentu dalam hal 

penguasaan teknis, gaya pribadi dalam penggarapan, atau “interior meaning” 

yang berarti makna-makna tersirat yang terkandung dalam karya yang dibuatnya. 

(Bordwell & Thompson, 2008)	  
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