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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Film karya sekelompok orang kreatif memiliki sisi hiburan, informasi, edukasi 

dan kadang bersifat dokumentasi. Pembuatan film sangat kompleks secara 

teknikal. Ada unsur teknik penyutradaraan, teknik pengambilan gambar, teknik 

pengambilan suara, teknik pencahayaan dan ada juga yang disebut dengan teknik 

penataan set dan properti (Rahardjo, 2010).  

Set merupakan tempat/ lokasi dari sebuah film. Sedangkan properti adalah 

segala macam benda yang dipakai oleh aktor atau yang berada dalam sebuah set, 

seperti meja, kursi, lemari, dsb. Semakin kompleks sebuah set dan properti, maka 

dialog dan gambar yang ditampilkan akan semakin menarik dan alur dari 

ceritanya dapat diterima oleh penonton secara baik dan jelas. 

Film “Lima Elang” (2011) karya Rudi Soedjarwo adalah film bergenre 

anak dengan tema pandu/pramuka. Film ini bercerita tentang dua orang anak 

berusia 10 tahun yaitu Baron dan Rusdi, mereka memiliki status sosial yang 

berbeda di mana Baron adalah anak orang kaya yang gemar bermain mobil RC 

(Remote Control), sedangkan Rusdi adalah seorang anak miskin yang memiliki 

obsesi menjadi pramuka handal.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana fungsi naratif dan dramatik properti pada karakter tokoh utama film 

“Lima Elang”? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam skripsi ini, analisa akan difokuskan pada dua tokoh utama yaitu, Baron dan 

Rusdi, dan dibatasi dalam tiga scene yaitu, atap rumah Baron, sekolah dan 

perkemahan. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi naratif dan dramatik 

properti pada karakter tokoh utama yang ada dalam film “Lima Elang”. 

1.5. Manfaat Skripsi 

Manfaat skripsi ini adalah penulis dapat mengetahui bagaimana fungsi naratif dan 

dramatik properti pada karakter tokoh utama yang ada dalam sebuah film. Dengan 

membaca skripsi ini diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana fungsi 

naratif dan dramatik properti pada karakter tokoh utama dan selain itu dapat 

menerapkannya pada film lain. 
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