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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Film Crew 

Zoebazary (2010) menjelaskan film crew atau disingkat dengan crew sebagai 

sekelompok orang yang terlibat dalam produksi film maupun televisi. Mereka 

bertanggung jawab atas segala hal terjadi di balik layar dan memastikan berbagai 

elemen yang disajikan dalam televisi ataupun film layak untuk ditayangkan (Hlm. 

68). Idealnya, crew dibagi menjadi beberapa departemen kerja sesuai dengan 

spesialisasi kemampuan mereka. Barnwell (2008) berpendapat cara tersebut dapat 

membuat proses pembuatan film menjadi lebih efisien. Untuk memastikan 

efisiensi dapat terjadi, setiap crew juga harus mengerti tanggung jawabnya 

masing-masing (Hlm. 14).  

Mamer (2009) menegaskan, meski crew dipecah menjadi divisi yang 

berbeda, kerjasama diantara mereka merupakan poin penting yang harus dijaga. 

Mamer melanjutkan, bahwa film adalah seni yang proses pembuatannya bersifat 

kolaboratif. Crew biasanya berstatus sebagai pekerja freelance dan mendapatkan 

panggilan kerja dari reputasi karya yang sebelumnya ia hasilkan. Pada produksi 

yang bersifat studio system, crew bekerja selayaknya pekerja  tetap dan digaji 

secara berkala. Membentuk sebuah crew dapat diandaikan sebagai proses 

menyusun instrumen dalam orkestra agar terbentuk komposisi dengan nada yang 

selaras (Hlm. 49). 
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2.2 Sutradara 

Dancyger (2006) menjelaskan tugas sutradara sebagai individu yang bertanggung 

menerjemahkan skenario film menjadi bentuk visual dengan satuan terkecil 

berupa shot. Susunan shot disusun menjadi kesatuan cerita yang nantinya akan 

dinikmati oleh penonton. Sutradara memastikan cara penceritaan yang ia lakukan 

dapat menyampaikan kisah dan emosi yang terdapat di dalam film. Untuk 

memastikan kesinambungan proses produksi sutradara menjalankan tugasnya 

sejak proses pra produksi hingga  pasca produksi (Hlm. 3-4). 

Dancyger (2006) menambahkan, dalam memimpin produksi film, 

sutradara memiliki hak untuk merancang sebuah film sesuai dengan visi yang ia 

miliki. Visi seorang sutradara dapat dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman 

pribadi, maupum minat khusus terhadap suatu subjek. Oleh karenanya, visi setiap 

sutradara pastilah unik. Hal inilah yang menyebabkan interpretasi terhadap sebuah 

skenario antar sutradara dapat berbeda. Sebuah film dapat memiliki cerita yang 

sama, namum disampaikan dengan gaya yang berbeda sebab adanya perbedaan 

cara sutradara mengolah elemen pembentuk film (Hlm. 5). 

Rabiger (2008) menegaskan, meskipun seorang sutradara meramu sebuah 

film sesuai dengan visi yang dimilikinya. Namun, proses pengerjaan sebuah film 

tidak dapat dilakukan hanya semata-mata oleh sutradara. Film adalah seni yang 

dibuat secara kolaboratif, untuk dapat menyelesaikan sebuah film secara utuh, 

sutradara membutuhkan crew. Sutradara bertugas memberikan arahan kepada 

crew agar mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan visi yang dimiliki 

sutradara. Sebagai konduktor, sutradara mengkolaborasi berbagai crew dengan 
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kemampuan dan divisi kerja yang beragam agar film yang dibuat nantinya 

dibentuk dari berbagai elemen yang selaras (Hlm. 4). 

Rabiger (2008) melanjutkan, agar visi sutradara dapat dicerna crew, ia 

harus mampu memimpin, berkomunikasi dan memahami pekerjaan yang 

dilakukan crew. Kadangkala sutradara harus memancing crew uuntuk 

memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya agar film yang dihasilkan juga 

optimal. Sebab, sebagai pimpinan tertinggi dari divisi kreatif pembuatan film, 

sutradara memiliki tanggung jawab kepada produser untuk memastikan film yang 

dibuat memiliki kualitas artistik yang layak untuk disajikan (Hlm. 5). 

2.2.1 Pra Produksi 

Rea dan Irving (2010) menjelaskan pra produksi sebagai tahap dimana sutradara 

melakukan riset dan mengembangkan ide serta visi yang ia miliki berdasarkan 

skenario yang ada. Sutradara merancang visual dan elemen yang akan ia 

munculkan dalam film. Kemudian ia mencari berbagai kemungkinan yang dapat 

mewujudkan visi kreatifnya. Dari berbagai pilihan yang ditemukan dalam riset 

barulah dipilih yang paling tepat untuk dieksekusi pada saat proses produksi 

(Hlm. 37). 

Rea dan Irving (2010) menyatakan, tujuan utama dari pra produksi adalah 

membantu kelancaran berlangsungnya produksi pada hari shooting, sebab 

berbagai hal yang akan dilaksanakan sudah terencana dan dipersiapkan. Meskipun 

demikian, persiapan yang matang tidak menjanjikan keseluruhan proses berjalan 
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sempurna, sebab ada saja hal yang tidak dapat dikontrol. Seperti misalnya cuaca 

dan kejadian yang tak terpikirkan pada saat shooting berlangsung (Hlm. 39).  

Menurut Rea dan Irving (2010), sutradara harus memastikan bahwa cerita 

yang akan dieksekusi sudah solid. Bersama dengan penulis naskah, sutradara 

melakukan revisi terhadap naskah. Apabila naskah sudah siap digunakan, 

sutradara nantinya akan melakukan penjabaran atau breakdown dari elemen yang 

akan diperlukan untuk memvisualisasikan scene dalam naskah berdasarkan visi 

yang dimilikinya. Elemen yang dimaksud dapat berupa aktor, kostum, properti 

maupun suara (Hlm. 40). 

 

Proses Penyutradaraan..., Vonny Kanisius, FSD UMN, 2014



8 

 

 

Gambar 2. 1. Tahapan Pra Produksi yang Dijalani Sutradara 

(Rea dan Irving, 2010) 

Rea dan Irving (2010) melanjutkan, sutradara dan produser bersama-sama 

melakukan perekrutan crew yang cocok unutk diajak untuk bekerjasama. Pada 

mulanya, sutradara berkomunikasi dengan pemimpin dari divisi kamera, yakni 

Director of Photogtaphy dan divisi art, yakni Art Director. Bersama dengan 

Director of Photography, sutradara melakukan perancangan floorplan, 
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storyboard, serta shotlist. Sedangkan Art Director membantu sutradara untuk 

mewujudkan visinya dalam mendesain set pada scene, kostum, properti yang 

digunakan hingga membangun set. Pada tahap ini, sutradara menentukan lokasi 

yang akan digunakan. Pencarian aktor (casting) juga dilakukan saat pra produksi. 

Sutradara melakukan casting untuk menemukan sosok yang dinilai cocok untuk 

berperan sebagai karakter yang ada di dalam naskah. Apabila aktor yang 

diharapkan sudah ditentukan, sutradara dapat mulai melakukan pendekatan 

kepada aktor untuk menyamakan pemahaman aktor dan sutradara terhadap 

karakter yang akan diperankan aktor. Proses rehearsal adalah saat yang tepat bagi 

aktor untuk mengeksplor backstory dan memperkuat karakterisasi tokohnya (Hlm. 

xxiii-xxiv). 

2.2.2 Produksi 

Rea dan Irving (2010) menuturkan, pada tahap produksi, sutradara memimpin 

proses pembuatan film yakni shooting. Setiap scene yang ada di dalam skenario di 

eksekusi sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat pada pra produksi. 

Terkadang rencana yang dibuat tidak dapat dijalankan. Apabila hal itu terjadi, 

sebagai pimpinan tertinggi dalam proses kreatif, sutradara harus memberikan 

keputusan berdasarkan kondisi yang ada (Hlm. 225) 
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Gambar 2. 2. Tahapan Pra Produksi yang Dijalani Sutradara 

(Rea dan Irving, 2010) 

Gambar 2.2 merupakan bagan kerja yang dilakukan sutradara pada saat 

produksi. Sutradara melakukan koordinasi langsung dengan Art Director dan 

Director of Photography untuk mengeksekusi visual yang akan dibuat. Sebagai 

kepala divisi, Art Director dan Director of Photography akan menyampaikan visi 

sutradara  kepada crew yang bekerja dibawah naungannya (Rea dan Irving, 2010, 

Hlm. 226). 
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Rea dan Irving (2010) menambahkan, sutradara haruslah yakin bahwa 

scene yang ia hasilkan sudah layak. Apabila masih belum memenuhi harapan, 

sutradara dapat melakukan take ulang. Sebelum melakukan take, ada baiknya 

sutradara menjelaskan kembali apa yang belum didapatkan dan ingin ia dapatkan 

dalam adegan tersebut kepada aktor dan crew (Hlm. 227). 

2.2.3 Pasca Produksi 

Rea dan Irving (2010) menjabarkan, setelah proses produksi selesai maka 

dihasilkanlah footage. Footage tersebut disusun pada proses pasca produksi. 

Editor berperan besar dalam proses penyusunan footage menjadi sebuah jalinan 

cerita yang disebut proses editing. Dalam tahapan ini sutradara bertanggung 

mengarahkan editor dalam proses editing (Hlm. 253). 

Mula-mula, akan dihasilkan rough cut, yakni footage yang sudah diedit 

seusai dengan alur cerita yang mengikuti naskah. Dari rough cut inilah sutradara 

menilai apakah hasil editing dengan alur yang mengikuti naskah dapat 

menyampaikan cerita dengan baik atau tidak. Apabila struktur yang digunakan 

tidak memuaskan, sutradara bersama editor harus menyusun struktur cerita yang 

lebih bercerita dengan footage yang ada (Hlm. 254). 

Setelah keseluruhan susunan film dianggap memuaskan, dapat dilakukan 

picture lock. Pada tahapan ini, susunan shot pada editing sudah tidak diubah. 

Elemen audio sudah dapat diolah, yakni penambahan sound effect, dubbing 

maupun memasukan background music. Bersamaan dengan proses pengolahan 

audio, color correction dilakukan. Color correction adalah proses memperbaiki 
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warna, tone dan exposure setiap shot agar memiliki mood yang selaras dalam 

sebuah film (Hlm. 307). 

2.3 Mise en Scene 

Hayward (2000) berpendapat mise en scene merupakan istilah yang awalnya 

digunakan dalam dunia teater dan memiliki makna peletakan objek dalam 

panggung. Pada produksi film, istilah mise en scene memiliki makna sebagai 

berbagi elemen yang terdapat dalam framing sebuah shot. Mise en scene adalah 

alat atau sarana yang digunakan filmmaker untuk menciptakan film yang memiliki 

ciri khas secara visual (Hlm. 231).  

Pramaggiore dan Wallis (2008)  mengungkapkan bahwa mise en scene 

adalah upaya untuk menciptakan desain seluruh elemen visual yang ada di dalam 

film. Perancangan mise en scene dilakukan pada tahap pra produksi. Empat 

elemen utama dalam mise en scene adalah setting, human figure, lighting dan 

composition (Hlm. 88). 

2.3.1 Setting 

Pramaggiore dan Wallis (2008) menjelaskan Setting sebagai tempat dimana 

adegan di dalam film terjadi. Sebuah film dapat memiliki beberapa setting, namun 

ada juga film yang hanya memiliki satu setting. Setting bisa merupakan set yang 

dibangun di dalam studio, set yang merupakan lokasi yang sebenarnya (on 

location set), maupun set  yang yang dibuat menggunakan Computer Generated 

Imaginery (CGI). Ketiga jenis set tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing (Hlm. 89). Setting yang dibangun di studio membuat produksi 
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film lebih mudah dikontrol, sebab semua elemen yang ada dalam set memang 

diciptakan khusus untuk scene yang ada. Set on location mungkin membuat 

filmmaker tidak perlu membangun set. Namun, filmmaker tidak memiliki kontrol 

terhadap set yang ada dan kadangkala terdapat perijinan yang menyulitkan (Hlm. 

90). Sedangkan shooting pada set yang dibuat menggunakan CGI memerlukan 

perencanaan, proses compositing dan menuntut aktor untuk bekerja lebih keras  

dalam mengimajinasikan tempat ia berada (Hlm. 91). 

Beliau menambahkan, setting memiliki fungsi utama sebagai penanda 

periode jaman berlangsungnya kisah, medium menginduksi tema dan ide dalam 

film secara visual kepada penonton dan menguatkan mood film (Hlm. 92). 

Misalnya saja pada film Memento, production designer banyak menggunakan 

kaca buram dalam settingnya untuk mengindikasikan karakter Leonard yang 

memiliki masalah dengan ingatannya yang temporer (Hlm. 93). 

2.3.2 Human Figure 

Pramaggiore dan Wallis (2008) mengungkapkan, Human figure adalah elemen 

mise en scene yang dilaksanakan oleh aktor. Aktor merupakan elemen yang 

penting dalam film, sebab pada umumnya film menceritakan kehidupan manusia. 

Dari aktor lah kita akan menuturkan kisah karakter, aktor adalah medium untuk 

mengilustrasikan karakter yang ada di dalam naskah. Oleh karena itu proses 

pemilihan aktor atau casting sangatlah penting (Hlm. 97). 

Lebih lanjut diungkapkan Pramaggiore dan Wallis (2008), Aktor memiliki 

otoritas untuk mengembangkan karakternya dan mendiskusikan perubahan 
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ataupun backstory karakter dengan sutradara. Aktor berkewajiban untuk 

memperdalam unsur internal dari karakternya. Sutradara membantu aktor 

membuat bentuk fisik karakter dengan mengarahkan posisi dan pergerakan aktor 

dengan mempertimbangan hubungan antar karakter, setting dan posisi kamera. 

Peletakan tersebut didasarkan pesan atau kisah yang mau disampaikan pada scene 

tersebut (Hlm. 100). 

Pramaggiore dan Wallis (2008) percaya bahwa setiap karakter memiliki 

kostum dan make up  yang merepresentasikan kepribadiannya masing-masing. 

Kostum membantu memvisualisasikan kepribadian karakter, sebab kostum 

merupakan hal yang personal. Kostum merupakan objek yang melekat secara 

langsung kepada karakter (Hlm. 102). Demikian pula dengan make up, selain 

memiliki fungsi sebagai alat untuk membuat wajah aktor menarik untuk dilihat, 

juga dapat merubah wajah aktor agar semakin menyerupai karakteristik fisik 

karakter yang diperankan. Misalnya saja sang aktor memiliki kulit asli berwarna 

putih, namun dengan menggunakan make up, ia dapat berperan sebagai karakter 

yang memiliki kulit gelap (Hlm. 104). 

2.3.3 Lighting 

Pramaggiore dan Wallis (2008) mengungkapkan, cahaya adalah elemen yang 

penting. Tanpa adanya cahaya yang menerangi set dan aktor, gambar tidak dapat 

terekam sebab cahaya tidak dapat melewati lensa kamera untuk memantulkan 

gambar kepada sensor. Cahaya membuat gambar dapat muncul, ia berfungsi 

sebagai alat penerangan. Apabila cahaya ditata, ia dapat memiliki fungsi lebih, 
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yakni memciptakan mood maupun efek visual. Lighting merupakan elemen yang 

lekat dengan cinematography dan pengerjaannya dibawah kendali Director of 

Photography (Hlm. 107). 

2.3.4 Composition 

Pramaggiore dan Wallis (2008) berpendapat komposisi adalah susunan visual dari 

objek, aktor dan ruang dalam sebuah  frame (Hlm. 112). Mascelli (1998) 

menambahkan, komposisi pada gambar bergerak adalah komposisi yang 

mencakup elemen ruang dan waktu. Komposisi pada gambar bergerak berbeda 

dengan still pictures, sebab objek dalam frame dan kamera dapat melakukan 

pergerakan. Sehingga dapat terjadi perubahan gerak maupun bentuk sepanjang 

shot. Oleh karenanya, waktu dan pergerakan merupakan elemen yang perlu 

diperhitungkan (Hal. 198). 

Beliau menambahkan, dalam penyusunan komposisi setiap shot pada 

sebuah scene sutradara harus menganalisa naskah sehingga dapat diketahui kisah 

atau pesan apakah yang mau disampaikan dalam scene dan dampak yang ingin 

diberikan kepada penonton. Agar desain komposisi yang dibuat dapat 

menyampaikan cerita dan mood film. Merancang komposisi bukanlah proses yang 

matematis dan memiliki aturan yang baku. Sebab setiap orang memiliki selera, 

latar belakang, pengalaman dan pengalaman berkesenian yang berbeda. Namun, 

terdapat beberapa prinsip geometris yang memiliki dampak psikologis yang sama 

kepada sebagian besar orang. Prinsip tersebut dapat diterapkan untuk membantu 
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pengolahan komposisi visual (Hlm. 199). Menurut Mascelli (1998) elemen yang 

digunakan dalam membentuk suatu komposisi terdiri atas: 

2.3.4.1 Garis 

Mascelli (1998) mengungkapkan, garis dapat terbentuk dari kontur sebuah 

objek maupun garis imajiner dalam sebuah ruang. Transitional lines 

adalah garis yang terbentuk karena pergerakan mata mengikuti pergerakan 

objek di dalam film. Misalnya saja pergerakan pesawat terbang yang lepas 

landas dapat memberikan ilusi garis diagonal kepada penonton (Hlm. 

200). 

Beliau berpendapat sebuah garis dapat terlihat berbeda apabila 

terjadi perubahan angle pada kamera, misalnya saja sebuah jalan yang 

membentuk garis lurus dapat terlihat seperti garis vertikal, namun apabila 

angle kamera dirubah akan membentuk garis horizontal. Impresi yang 

dimiliki dari garis juga dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Misalnya 

saja garis diagonal memiliki kesan dinamis dan memberi sugesti 

ketidakstabilan karena ia merupakan garis transisi antara vertikal dan 

diagonal. Pohon yang terjatuh akan berubah dari yang awalnya vertikal 

menjadi diagonal dengan posisi akhir horizontal. Garis diagonal adalah 

saat dimana proses jatuh pada pohon terjadi (Hlm. 202). 

2.3.4.2 Bentuk  

Mascelli (1998) berpendapat, semua benda memiliki bentuk, benda yang 

memiliki bentuk fisik dapat terlihat oleh mata. Namun, ada juga bentuk 
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yang berasal dari pergerakan mata yang mengikuti perpindahan objek. 

Bentuk juga dapat menimbulkan adanya ilusi kedalaman pada frame (Hlm. 

202). 

 

Gambar 2. 3. Komposisi yang Membentuk Segitiga Terbalik 

(Mascelli, 1998) 

Misalnya saja pada gambar di atas, Mascelli (1998) 

mengungkapkan, penempatan tiga orang pria di dalam shot tersebut 

menimmbulkan ilusi bentuk segitiga terbalik. Segitiga adalah bentuk dari 

piramid dan memberikan sugesti kekuatan dan kokoh. Segitiga merupakan 

bentuk yang cocok untuk diaplikasikan pada komposisi yang 

berkelompok. Sebab ia dapat menunjukkan karakter yang mendominasi 

melalui penempatan objek di titik puncaknya. Berkebalikan dengan 

gambar yang diatas, dimana segitiga yang terbentuk berada di posisi 

terbalik, penonton dapat merasakan bahwa karakter yang berada ditengah 

dalam posisi yang lemah dan di dominasi oleh dua karakter di sampingnya 

(Hlm. 203). 
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2.3.4.3 Masses  

Mascelli (1998) mendefinisikan mass sebagai berat visual dari sebuah 

objek, area, figur ataupun sekelompok orang. Mass bisa terbentuk dari 

sebuah objek maupun gabungan dari banyak objek. Apabila mass dibentuk 

dari beberapa objek, sebaiknya penyusunannya dikelompokkan karena 

objek yang tercecer akan sulit untuk diidentifikasi.  

 

Gambar 2. 4. Contoh Pengaplikasian Masses 

(Mascelli, 1998) 

Pada Gambar 2. 4. terlihat adanya puncak gunung yang merupakan 

contoh dari mass yang dibangun dari satu elemen objek. Sedangkan 

disampingnya terdapat gambar dengan sekumpulan orang yang disusun 

berdekatan. Apabila posisi dari orang-orang tersebut tidak berdekatan, 

mass akan sulit diidentifikasikan (Hlm. 204). 

2.3.4.4 Pergerakan  

Dalam film, komposisi pergerakan menurut Mascelli (1998) adalah hal 

yang penting, sebab film adalah gambar bergerak, berbeda dengan still 

picture karena pergerakan yang terlihat bersifat final. Pergerakan dapat 
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diciptakan dari adanya objek yang bergerak ataupun pergerakan kamera, 

sehingga mata penonton mengikuti pergerakan dari objek yang 

ditampilkan (Hlm. 205). 

Ia melanjutkan, setiap pergerakan memiliki dampak psikologis 

yang berbeda. Pergerakan horizontal menandakan adanya pemindahan, 

momentum, perjalanan. Pergerakan dari kiri ke kanan lebih mudah untuk 

diikuti mata, sebab pada umumnya membaca dilakukan dari kiri ke kanan. 

Sedangkan pergerakan vertikal dari bawah ke atas memberian sugesti 

mengangkat, atau naik. Ia memberikan kesan meringankan dan kebebasan. 

Misalnya saja Gerakan balon yang terbang tinggi ke langit. Pergerakan 

dari atas ke bawah memberikan kesan berat dan berbahaya. Sebab secara 

psikologis, pergerakan tersebut memberikan kesan jatuh (Hlm. 206). 

Mascelli (1998) menambahkan, dalam menyusun komposisi dikenal juga 

istilah balance. Balance adalah keadaan dimana elemen yang ada dalam mise en 

scene secara visual dikomposisiskan dengan seimbang. Komposisi yang tidak 

balance menyebabkan ketidaknyamanan saat ditonton. Balance dalam film dapat 

berubah-ubah dikarenakan film memiliki karakteristik sebagai gambar bergerak, 

oleh karena itu dalam film, balance dapat didefinisikan sebagai rangkaian susunan 

posisi aktor dan jeda dalam melakukan action (Hlm. 207). 

Ia menambahkan, keseimbangan visual juga berkaitan dengan berat 

psikologis objek yang diukur dari kemenonjolan objek ketika dilihat mata. Sebuah 

objek kecil dengan pergerakan akan terlihat lebih menonjol dibandingkan objek 
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statis dengan ukuran besar. Misalnya saja gunung besar yang dilewati sebuah 

mobil kecil. Mobil akan lebih menarik perhatian mata dibandingkan gunung. 

Peletakan objek juga mempengaruhi berat visual sebuah objek. Sisi pojok 

memiliki lebih menarik perhatian daripada sisi tengah frame. Hal ini dikaitkan 

dengan teori rule of third (Hlm. 209).  

Menurut Mascelli (1998), terdapat dua jenis balance, yakni formal 

balance dan informal balance. Formal balance adalah balance yang dibentuk dari 

komposisi yang simetris di kedua sisi. Biasanya formal balance dibentuk dari shot 

yang statis dan dibangun dengan kontras dan konflik yang minim sehingga 

terkesan menjemukan. Formal balance memberikan sugesti sunyi, tenang dan 

kesetaraan (Hlm. 210). Informal balance adalah balance yang dibentuk dari 

penyusunan yang asimetris. Informal balance memberikan sugesti kedinamisan. 

Pada informal balance, meskipun kedua sisi tidak memiliki komposisi yang 

simetris, balance dibentuk dari berat visual objek yang diukur dari pergerakan 

objek, tone, warna dan besarnya objek dalam frame (Hlm. 211 ). 

Mascelli (1998) berpendapat, dalam menyusun sebuah komposisi harus 

dipertimbangkan seluruh elemen mise en scene, sehingga perancangannya dapat 

menghasilkan karya yang saling berkesinambungan antara satu sama lainnya. 

Pada setiap shot akan lebih baik apabila miliki satu titik fokus yang ditonjolkan. 

Tetapi ada juga fokus  komposisi yang beberapa fokus yang terpencar untuk 

memperlihatkan kericuhan, panik dan pertempuran (Hlm. 215). 
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2.4 Karakter 

Zoebazary (2010) menyatakan karakter atau tokoh merupakan pelaku dalam suatu 

cerita dalam karya sastra. Biasanya terdapat satu karakter utama yang  menjadi 

poros cerita (Hlm. 49). Menurut Field (2005) penggambaraan sebuah karakter 

yang ideal dilakukan dengan memaparkan cara karakter tersebut bereaksi terhadap 

sebuah situasi. Reaksi dan pilihan karakter bergantung pada nilai yang dianut oleh 

karakter (Hlm. 44). Field menambahkan, sebuah karakter didefinisikan melalui 

tindakan yang ia lakukan (Hlm. 46). 

Howard dan Mabley (1993) memaparkan karakter protagonis umumnya 

merupakan karakter utama. Ciri utama protagonis adalah memiliki hasrat yang 

sangat besar dalam mencapai tujuannya, perjuangan protagonis lah yang 

menentukan pergerakan alur cerita. Sedangkan karakter antagonis adalah 

seseorang ataupun sesuatu yang menghalangi protagonis dalam mencapai 

tujuannya (Hlm. 28). Antagonis juga dapat berupa konflik internal yang terdapat 

dalam diri karakter protagonis. Pertentangan antara antagonis dan protagonis 

menimbulkan konflik yang membuat cerita dalam film berjalan dan memiliki 

struktur dramatis.  (Hlm. 29).  

2.4.1 Karakterisasi 

Zoebazary (2010) menyatakan bahwa karakterisasi adalah upaya yang dilakukan 

agar cerita yang disampaikan kepada penonton terasa nyata. Pada proses ini 

karakter kehidupan karakter dirancang secara mendetail dari aspek psikis, 

sosiologis, maupun psikologi. 
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Menurut Beliau, terdapat dua cara untuk melakukan karakterisasi terhadap 

tokoh. Yang pertama, secara dengan cara memaparkan kepribadian tokoh melalui 

aksi dan reaksinya terhadap sebuah situasi ataupun permasalahan. Cara tersebut 

bernama pemaparan dramatik, dengan cara inilah karakter terasa lebih aktif. Yang 

kedua, secara analitik, yakni tokoh digambarkan secara langsung dengan 

memberikan deskripsi dan uraian keadaan dan watak tokoh. Penokohan secara 

analitik membuat karakter menjadi lebih pasif apabila dibandingkan dengan 

pemaparan secara dramatik (Hlm. 50). 

2.5  Scene 

Rosenfeld (2008) menjelaskan scene adalah salah satu elemen dalam penulisan 

naskah. Di dalam scene lah karakter melakukan action yang nantinya 

mempengaruhi jalanya cerita. Scene sebaiknya dibentuk dari potensi konflik, 

pesan tersirat, tujuan yang mau dicapai karakter di dalam scene, ritme dan panjang 

scene (Hlm. 6).  

Berdasarkan banyaknya jumlah halaman, Rosenfeld (2008) membagi 

scene menjadi dua: scene panjang dan scene pendek. Scene panjang memiliki 

jumlah lebih dari 15 halaman. Ia memiliki fungsi untuk mengendurkan ritme 

setelah dialog maupun action yang intens. Scene panjang memberikan kesempatan 

bagi protagonis dan penonton untuk mencerna kejadian yang ada. Selain itu, scene 

dialog biasanya juga berdurasi panjang untuk memberikan dampak yang lebih 

realistis (Hlm. 10). Scene pendek adalah scene dengan jumlah halaman 10 atau 

kurang. Biasanya digunakan untuk mempercepat ritme, membuat penonton 

ketagihan serta membangun ketegangan. Penggunaan scene pendek juga berguna 
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untuk mengilustrasikan urgensi dengan cara memberikan informasi secara satu 

persatu dan menjaga atensi penonton (Hlm. 11). 

2.5.1 Blocking 

Weston (1996) berpendapat bahwa blocking adalah cara visualisasi perasaaan 

karakter kedalam bentuk fisik yang dapat dilihat penonton. Selain itu, blocking 

juga merupakan cara memperlihatkan hubungan karakter dengan tempat ia berada. 

Penggunaan blocking yang tepat dapat memaksimalkan penggunaan master shot 

(hal 268).  

Weston (1996) mengingatkan, setiap terjadinya perubahan beat sebaiknya 

ditekankan dengan adanya perubahan pergerakan, kata kerja ataupun pace. 

Blocking adalah cara mengekspresikan perubahan beat secara psikis, sehingga 

penonton mudah mengikuti alur cerita. Sutradara adalah orang yang harus 

menentukan bertugas menentukan dimana letak perubahan beat (Hlm. 272). 

Zoebazary (2010)  menambahkan, blocking aktor haruslah terintergrasi dengan 

tata cahaya dan kamera (Hlm. 29).  

Berikut adalah delapan fungsi blocking menurut Proferes (2005, Hlm. 30): 

1. Untuk memperlihatkan aksi yang perlu ditampilkan secara fisik dalam 

sebuah scene, 

2. Memberikan bentuk fisik terhadap apa yang dirasakan ataupun 

dipikirkan karakter, 

3. Visualisasi hubungan antar karakter, 
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4. Memperkenalkan penonton kepada lokasi terjadinya cerita, 

5. Solusi pada framing yang terjadi saat adanya pemisahan ruang (spatial 

separation). Yakni ketika sebuah objek atau karakter berada dalam 

frame yang terpisah, 

6. Memfokuskan perhatian penonton terhadap karakter maupun objek 

tertentu, 

7. Memberikan penekanan terhadap action yang dilakukan karakter, 

8. Untuk menciptakan sebuah visualisasi yang dapat ditangkap kamera. 

2.5.2 Character Objective /  Want 

Weston (1996) menyatakan objective seorang karakter dalam sebuah scene 

dapatlah sesuatu yang sangat spesifik, tetapi bisa juga sederhana. Objective yang 

ideal memiliki komponen fisik dan emosional. Komponen fisik adalah kegiatan 

penyelesaian objective yang dicapai secara fisik. Misalnya saja mencium ataupun 

keluar dari ruangan. Sedangkan komponen emosional adalah, objective yang 

didasarkan oleh kebutuhan dan perasaan karakter (Hlm. 102-103).  

Howard dan Mabley (1993) menyatakan tiga karakteristik objective, yakni: 

1. Pada dasarnya hanya terdapat satu objective utama dalam cerita, yakni 

objective yang dimiliki protagonis. Objective karakter lain adalah 

pendukung dari objective utama.  
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2. Objective sang karakter harus mampu melahirkan pertentangan untuk 

menimbulkan konflik. Cerita akan menjadi lebih kuat apabila dalam 

pengejaran mencapai objective, protagonis melakukan perlawannan 

daripada tiada perlawanan samasekali.  

3. Objective merupakan faktor utama yang menentukan impresi penonton 

kepada protagonis dan antagonis (Hlm. 45). 

2.5.3 Acting Beat 

Proferes (2005) menyatakan acting beat atau bisa juga disebut sebagai 

performance beat adalah satuan unit perubahan want atau objective dalam diri 

karakter pada scene. Acting beat di visualisasikan dengan action karakter, 

biasanya deskripsikan dengan kata kerja (Hlm.19-20). 

2.5.4  Action 

Proferes (2005) menyatakan action adalah cara aktor memberikan bentuk fisik 

kepada emosi yang dirasakan oleh karakter (Hlm. 19). Weston (1996) 

menambahkan, penggunaan kata kerja dalam memberikan arahan kepada aktor 

dapat mempermudah mereka dalam melakukan action yang dibutuhkan karakter 

(Hlm. 103). 
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