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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Film merupakan sebuah interpretasi dari sutradara atas naskah yang dibuat oleh 

penulis skenario. Menjadi penting untuk sutradara memahami subjek-subjek dan 

latar belakang cerita secara detail. Secara khusus sutradara perlu melakukan 

penelitian agar cerita dapat dipercayai dan terkait dengan penonton, tidak 

mengada-ada. Segala aspek dalam film merupakan tanggung jawab dari sutradara. 

Semua yang dapat dilihat dan didengar oleh penonton merupakan representasi dari 

ide-ide yang ingin disampaikan sutradara. Dengan pemahaman yang lebih 

mendalam, aspek-aspek yang dimunculkan dalam film dapat dengan tepat 

melambangkan pemikiran dari sutradara. Dengan demikian pesan yang ingin 

disampaikan pun akan lebih mudah dimengerti oleh penonton. 

 Dalam film pendek Suan Ming, sutradara mengambil latar belakang 

kebudayaan Tionghoa. Tokoh utama, Mei, merupakan orang Indonesia keturunan 

etnis Tionghoa. Ketika memutuskan untuk menikah, Mei yang percaya pada 

mitos-mitos dan takhayul, mencoba mencari pembenaran melalui cara-cara 

alternatif yang diyakininya, yakni suan ming. Suan ming sendiri merupakan 

praktik ramalan Cina. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana memvisualisasikan kebudayaan Tionghoa melalui mise-en-scène 

dalam film Suan Ming?  

1.3. Batasan Masalah 

Dibatasi pada representasi asimilasi budaya Tionghoa di Indonesia melalui set dan 

props. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban film pendek yang menjadi 

karya tugas akhir penulis. Ditulis untuk memperdalam pemahaman sutradara 

terhadap latar belakang kebudayaan Tionghoa peranakan di Indonesia dalam film 

pendek Suan Ming.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis untuk dapat memahami lebih dalam mengenai kebudayaan 

Tionghoa yang menjadi latar cerita dalam film pendek Suan Ming. 

2. Bagi pembaca untuk lebih memahami konteks budaya dalam film pendek 

Suan Ming. 

3. Bagi rekan-rekan sutradara yang membutuhkan referensi mengenai 

kebudayaan Tionghoa di Indonesia dalam pembuatan film.  
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