
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Film Pendek 

Film pendek adalah film yang berdurasi kurang dari 30 menit. Film ini 

berbeda dengan film panjang yang umumnya membutuhkan plot sekunder untuk 

menahan perhatian penonton. Film pendek dianggap lebih berhak dan mungkin 

untuk masuk festival dan umumnya cocok untuk ditunjukkan sebagai sebuah 

portofolio (Cooper, 2005, hlm. 1). 

Jika membandingkan film pendek dengan film panjang, film pendek 

mempunyai struktur dan cara yang lebih sederhana dan bebas. Kesederhanaan 

tersebut terletak pada jumlah karakter yang biasanya tidak lebih dari 4, dan 

tingkat penyusunan plot, yang biasanya berupa cerita yang cenderung sederhana 

(Cooper, 2005, hlm. 5). 

2.1.1 Karakter 

Karakter mempunyai posisi penting baik dalam film pendek maupun 

panjang. Menurut Thomas (2014), dalam drama, karakter bukanlah obyek statis 

yang tetap selamanya, tetapi lebih merupakan figur tertentu yang memiliki pola 

aksi tertentu (hlm. 172). 

Setiap obyek memiliki 3 dimensi, yaitu kedalaman, tinggi, dan lebar. 

Sedangkan, manusia mempunyai 3 dimensi tambahan yaitu fisiologi, sosiologi, 

dan psikologi. Berdasarkan pengetahuan akan ketiga dimensi ini, kita dapat 
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mengetahui seluk beluk karakter mulai dari sifat, kebiasaan, dan sebagainya. 

Dengan begitu, kita mengetahui keseluruhan kepribadian karakter sebagai 

manusia (Egri, 1960, hlm. 33). 

Dalam bukunya, The Art of Dramatic Writing, Egri (1960),  menuliskan 

panduan secara garis besar struktur dari three-dimensional character atau 3D 

karakter: 

1. Fisiologi 

a. Jenis kelamin 

b. Tinggi dan berat badan 

c. Warna rambut, mata, dan kulit 

d. Postur 

e. Penampilan: menarik, gemuk atau kurus, bersih, dan lain-lain 

f. Cacat fisik: abnormalitas, tanda lahir, dan sebagainya 

g. Keturunan 

2. Sosiologi 

a. Kelas sosial: bawah, menengah, atau atas 

b. Pekerjaan: jenis, gaji, dan sebagainya 

c. Pendidikan: jumlah, jenis sekolah, dan sebagainya 

d. Kehidupan rumah tangga 

e. Agama 

f. Ras, kewarganegaraan 

g. Komunitas 

h. Keterlibatan politik 
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i. Hiburan, hobi: buku, majalah, dan sebagainya 

3. Psikologi 

a. Kehidupan seksual, standar moral 

b. Premis pribadi, ambisi 

c. Frustasi, kekecewaan 

d. Temperamen: koleris, optimis, pesimis, dan lain-lain 

e. Sikap terhadap kehidupan: menyerah, agresif, dan lain-lain 

f. Kompleksitas: obsesi, fobia, dan sebagainya 

g. Extrovert, ambivert, introvert 

h. Kemampuan: talenta, kemampuan bahasa 

i. Kualitas diri: imajinasi, selera, dan sebagainya 

j. IQ: kecerdasan intelektual 

Poin-poin di atas adalah rangka dari sebuah karakter yang seorang  penulis 

harus ketahui dan bangun dalam menciptakan sebuah karakter (hlm. 36-37). 

Menurut Clurman (seperti yang dikutip oleh Thomas, 2014), analisa 

terpenting mengenai karakter seharusnya tentang mencari super-objective dari 

karakter tersebut, yakni hal yang menentukan tingkah laku karakter di sepanjang 

aksi, adegan, units, dan beats (hlm. 176). 

Dalam bukunya  Script Analysis for Actors, Directors, and Designers, 

Thomas memberikan contoh pertanyaan yang berkaitan dengan objective dari 

karakter, seperti apa super-objective dari masing-masing karakter? Apa minor-

objective di setiap scene? Apa yang diusulkan dari super-objective karakter 
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tentang mise-en-scene? Serta bagaimana mise-en-scene tersebut berkontribusi atas 

keekspresifan super-objective karakter (Thomas, 2014, hlm. 202). 

Untuk mencapai super-objective yang diinginkan, maka karakter harus 

melewati dan mencapai minor-objective yang terdapat dalam setiap tahap yang 

karakter tersebut lewati (Thomas, 2014, hlm. 175). 

2.1.1.1 Spine Karakter 

Setiap karakter mempunyai kepribadian dan bertindak secara 

berbeda-beda. Meskipun kadang tindakan yang dilakukan bisa berbeda-

beda, namun tindakan karakter tersebut tidak lepas dari pribadi si karakter 

dan semuanya berasal dari sumber yang dinamakan dengan spine dari 

karakter (Dunne, 2009, hlm. 68). 

Menurut Dunne (2009), jika melihat ke dalam karakter, kita akan 

menemukan satu kebutuhan primal yang secara luas dapat mendefinisikan 

si karakter tersebut. Hal itu juga menyetir dan mempengaruhi tindakan 

yang dilakukan oleh karakter tersebut (hlm. 68). 

2.2. Sutradara 

Seorang sutradara mempunyai tanggung jawab besar dalam aspek kreatif 

dalam suatu film. Sutradara turut memperhatikan hal-hal detail yang akan 

divisualisasikan. Selain itu, sutradara akan berkordinasi dengan departemen-

departemen lainnya dalam mencapai visual yang diinginkan. Aspek visual inilah 

yang akan langsung dilihat oleh penonton, sehingga penting untuk dirancang 
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secara detail sehingga dapat membuat penonton menjadi terkoneksi ke dalam 

cerita dan tertarik untuk menontonnya (Rabiger, 2013, hlm. 4). 

Sutradara bekerja mulai dari masa pre-production, production, hingga post 

production. Pekerjaan dimulai dari membedah skenario ke dalam director’s 

treatment, hasil analisis akan digunakan sebagai dasar untuk mengaplikasikan ke 

dalam bentuk visual. Sutradara memberikan pengarahan tentang film yang akan 

dibuat. Untuk itu, sutradara berkoordinasi dengan departemen lainnya seperti 

desainer produksi, penata fotografi, asisten sutradara, dan sebagainya (Effendy, 

2009, hlm. 42). 

Selain berhubungan dengan kru, seorang sutradara mempunyai posisi yang 

dekat dengan aktor, karena saat proses film dibuat, sutradara akan menyutradarai 

aktor tersebut. Menurut Weston (1996), sutradara dan aktor memiliki tanggung 

jawab masing-masing. Inti dari tugas seorang sutradara adalah bercerita. Sutradara 

akan mengatur bagaimana rencana visual adegan berdasarkan naskah yang ada, 

kemudian akan mengarahkan aktor tersebut untuk mengangkat dan menciptakan 

adegan yang diinginkan. Disinilah tugas seorang aktor, yaitu menerima arahan 

dari sutradara dan memainkan karakter dalam film ini. Oleh karena itu, penting 

jika sutradara dan aktor memiliki komunikasi yang baik (hlm. 9). 

2.3. Tugas Sutradara 

Seorang sutradara bekerja dari masa pre-production sampai post-

production. Dimulai dari masa pre-production, sutradara mulai bekerja bersama 

penulis naskah untuk perkembangan cerita dan menganalisa tujuan dan visi yang 
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ingin dicapai. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan memilih lokasi yang tepat 

untuk shooting, casting aktor, serta bersama produser dapat ikut merundingkan 

pemilihan kru untuk film itu. Pada masa production, dua tugas utama sutradara 

adalah mengarahkan seluruh kru dan mengarahkan aktor itu sendiri. Sutradara 

menyiapkan scene tersebut sedemikian rupa sesuai dengan apa yang ada dalam 

bayangannya. Seorang sutradara juga bisa berimprovisasi dan mengembangkan 

idenya sendiri jika dibutuhkan. Kemudian, pada masa post-production, sutradara 

memantau editing dari segi aspek kreatif dan tetap berkoordinasi dengan produser 

tentang hasil dari film tersebut sehingga visi jelas tercapai dan bisa didistribusi 

dengan baik (Rabiger, 2013, hlm. 4-5). 

Menurut Rabiger (2013) sutradara mempunyai tugas yang berat. Film yang 

baik membutuhkan kerja yang baik juga. Oleh karena itu, dibutuhkan 

pengambilan keputusan yang tepat, sumber yang memadai, dan keuletan dalam 

menjalankan tugas sebagai sutradara. Kreativitas dan semangat kerja juga harus 

dimiliki oleh seorang sutradara (hlm. 4). 

2.3.1 Pre-Production 

Pre-production atau pra produksi adalah tahap awal dalam pembuatan 

sebuah film di mana film tersebut masih berupa naskah dan dikembangkan 

sebagai perencanaan sebelum masuk ke tahap produksi. 

2.3.1.1 Casting 

Casting merupakan salah satu tugas penting dalam masa pra 

produksi. Menurut Rabiger (2013), dalam casting mencari aktor, 
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diperlukan deskripsi karakter, adegan-adegan, dan scene terpilih yang 

diambil dari naskah. Casting sendiri ada yang disebut dengan principal 

casting, dalam hal ini mencari aktor utama. Sedangkan casting untuk 

mencari karakter sekunder atau figuran disebut dengan background casting 

(hlm. 213). 

Salah satu jabatan tambahan yang penting adalah seorang casting 

director. Casting director akan berkoordinasi dengan sutradara tentang 

aktor apa yang mereka inginkan. Berdasarkan hal itu, casting director 

mencari dan meng-casting calon-calon aktor. Setelah memilih beberapa 

calon aktor yang dianggap sesuai dengan deskripsi dan keinginan 

sutradara, maka selanjutnya casting director akan menunjukan kepada 

sutradara beberapa calon cast yang potensial. Sutradara akan menilai dan 

menentukan calon cast yang sesuai untuk memerankan karakter dalam 

film tersebut (Rea, 2010, hlm. 111). 

Hubungan aktor dan sutradara penting. Menurut Rea (2010), 

hubungan kreatif antara aktor dan sutradara dimulai pada saat proses 

casting. Oleh karena itu, sutradara harus memilih secara bijak karena jika 

salah memilih, maka akan berpengaruh ke dalam seluruh produksi. Proses 

casting bukanlah proses yang sempurna. Tidak dipungkiri beberapa aktor 

yang lebih baik saat casting belum tentu lebih baik saat masuk proses 

produksi (hlm. 116). 
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Tahap awal dalam proses casting adalah mengiklankan peran 

tertentu yang dibutuhkan. Menurut Rea (2010), iklan dibuat agar 

komunitas dalam bidang kreatif seperti para aktor dan agen mengetahui 

tentang proyek yang dibuat dan peran yang dibutuhkan. Breakdown dalam 

iklan meliputi: 

1. Deskripsi karakter (rentang usia, jenis kelamin, etnis, dan lain-lain) 

2. Satu kalimat sinopsis dari film yang dibuat 

3. Format film (16/35mm film, video, HD) 

4. Jadwal shoot dan lokasi 

5. Kompensasi (bayaran, atau konsumsi, transportasi, dan sebagainya) 

6. Jadwal audisi 

7. Informasi kontak produksi 

8. Catatan proyek jika merupakan film mahasiswa 

Sebelum mengirimkan iklan, Rea menuliskan lebih baik untuk 

membuat breakdown tersebut agar informasi yang disampaikan lebih jelas 

(hlm. 112). 

Pada akhirnya, tibalah proses casting itu sendiri. Salah satu metode 

yang paling sering diterapkan dalam proses casting adalah sides. Sides 

merupakan lembar bagian naskah yang diberikan kepada calon aktor yang 

akan membacanya. Ketika aktor membaca sides tersebut, hal ini 

dinamakan dengan cold reading. Dalam prosesnya, aktor memerlukan 

pasangan sebagai lawan mainnya, dalam hal ini bisa saja produser, aktor 
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lain, dan sebagainya kecuali sutradara, karena sutradara yang menilai. 

Ketika aktor mulai membaca, biarkanlah mereka membaca sesuai 

interpretasinya tanpa ada arahan. Ketika itu sutradara dapat menilai 

kemampuan dan interpretasi aktor. Langkah selanjutnya yang dapat 

dilakukan adalah dengan meminta aktor untuk membaca scene tersebut 

lagi, namun kali ini diberikan arahan. Hal ini dilakukan untuk melihat 

perbedaan antara akting pertama dengan akting kedua, dan yang terpenting 

adalah sebaik apa aktor dalam menerima arahan. Pembacaan kedua ini 

adalah kunci untuk mengetahui kemampuan dan fleksibilitas yang aktor 

tersebut miliki (Rea, 2010, hlm. 117). 

Rea menuliskan tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu callbacks. 

Menurut Rea (2010), callbacks membutuhkan waktu yang lebih lama dari 

casting sebelumnya karena bersifat lebih detail. Dalam hal ini, aktor akan 

bersanding dengan aktor lawan mainnya untuk menguji dan melihat 

chemistry antara keduanya. Hal ini berlaku juga jika ada dua orang atau 

lebih. Proses ini sering dinamakan dengan mix and match. Hal ini berguna 

dalam menentukan kecocokan aktor dengan lawan mainnya (hlm. 119). 

Chemistry menjadi suatu hal yang penting. Menurut Rea (2010), 

tujuan dari casting tidak hanya mencari aktor yang tepat, tetapi juga 

mencari chemistry antar pemain. Jika film mengangkat cerita cinta, maka 

chemistry antar pemain harus diperlukan, karena mereka akan memainkan 

karakter yang saling tertarik satu sama lain (hlm. 114). 
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Dalam bukunya, Directing Film Techniques and Aesthetics, Rabiger 

(2013) menuliskan hal-hal yang patut dipertimbangkan dari setiap aktor 

untuk mencapai keputusan final. Berikut adalah jabarannya. 

1. Kesesuaian fisik dan termperamental 

2. Dampak 

3. Kesan yang dihasilkan untuk peran, dibandingkan dengan aktor lainnya 

4. Ritme dari cara bicara dan pergerakan tubuh 

5. Kecepatan pikiran dan menerima arahan sutradara 

6. Kemampuan untuk menirukan sesuatu 

7. Kualitas suara (hal lain yang berkaitan dengan suara adalah penting) 

8. Kapasitas untuk menerima arahan lama ataupun baru 

9. Kemampuan untuk membawakan perkembangan karakter, apakah itu 

cepat dan intuitif atau lambat dan bertahap 

10. Komitmen terhadap proyek 

11. Komitmen jangka panjang terhadap akting sebagai seni dan disiplin 

12. Kemungkinan untuk sabar ketika syuting berjalan sangat pelan 

13. Kemampuan untuk kembali memasuki kondisi emosional yang 

diinginkan selama ketika beberapa take dan angle kamera dibutuhkan 

14. Kecocokan dengan aktor lain 

15. Kecocokan dengan sutradara 

Selain pertimbangan di atas, baik untuk sutradara menilai dengan kerabat 

lain yang mempunyai posisi penting dan berpengaruh dalam proyek film 

tersebut (hlm. 225). 
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Menurut Rea (2010), tujuan utama dari proses casting adalah untuk 

melihat kemampuan akting aktor dan kemampuan aktor menerima arahan. 

Jika penilaian kita bagus, lebih baik untuk dicatat namun jangan menerima 

aktor secara langsung pada saat proses casting. Baik bagi kita untuk 

menuliskan catatan evaluasi, hal ini dapat menjadi sumber bagi kita dalam 

menilai aktor di kemudian hari. Rea menunjukan contoh dari casting 

evaluation form berikut (hlm. 118). 

 

Gambar 2.3.1 Casting Evaluation Form 

 (Producing and Directing the Short Film and Video/Rea P.W./hlm. 118, 2010) 
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2.3.1.2 Rehearsal 

Rehearsal menjadi suatu tahap yang penting karena akan membagi 

pengalaman dan persiapan dengan aktor. Aktor akan mempunyai waktu 

untuk mendalami naskah dan karakter yang diperankan (Rabiger, 2013, 

hlm. 245). 

Menurut Rea (2010), salah satu tugas utama sutradara adalah 

membantu aktor mendalami dan memainkan karakter yang diperankannya. 

Proses ini dimulai saat rehearsal. Proses rehearsal meliputi hal-hal berikut: 

1. Sutradara berkenalan dengan aktor 

2. Aktor membangun hubungan dengan aktor lainnya 

3. Sutradara dan aktor membangun kepercayaan 

4. Perancangan research mengenai karakter 

5. Mengeksplorasi scene-scene 

6. Pembentukan scene, menentukan beats, dan menciptakan sebuah bisnis 

7. Blocking aktor telah dikerjakan 

8. Sutradara dan aktor membuat kiat-kiat berkomunikasi dalam set 

Rehearsal lebih baik dilakukan terlebih dahulu dan tidak langsung ke 

dalam set, karena akan memakan waktu dan uang lebih. Selain itu, 

keberadaan kru dapat membuat konsentrasi aktor menurun (hlm. 149). 

Sebelum rehearsal berlangsung, sutradara dapat bercengkrama 

dengan aktor membahas karakter dan cerita. Pertanyaan seperti bagaimana 

cara aktor dalam mengembangkan karakter, menurutnya apa yang karakter 
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tersebut inginkan dalam waktu singkat maupun panjang, bagaimana aktor 

melihat karakter. Hal ini dapat membantu sutradara sekaligus aktor. 

Sutradara juga dapat mendiskusikan tentang metode kerja yang 

dilakukannya, pemikirannya tentang materi tersebut, interpretasi terhadap 

karakter, rencana sutradara, dan lain-lain. Hal ini akan membangun relasi 

sutradara dan aktor (Rea, 2010, hlm. 149). 

Menurut Rabiger (2013), table reading menjadi cara untuk 

menciptakan rasa kolaboratif dan meningkatkan sinergi bersama. 

Pekerjaan pertama adalah dengan membaca naskah secara bersama. Para 

aktor duduk dalam satu meja sehingga bisa saling bertatapan. Biarkan 

mereka membaca secara netral tanpa akting yang berlebihan. Hal ini 

dilanjutkan dengan diskusi bersama (hlm. 248). 

Blocking juga mempunyai peranan penting. Menurut Rabiger (2013), 

cara karakter bergerak dalam suatu ruang merupakan sesuatu yang 

signifikan karena ruang menandakan teritori dan teritori tersebut dapat 

menujukan siapa yang memiliki komando. Pengaturan blocking sendiri 

berarti menggerakan serta memposisikan aktor dan hubungannya dengan 

kamera. Secara tidak langsung, hal ini menghasilkan pergerakan dan pola 

yang disetujui oleh aktor, dimana pergerakan tersebut merefleksikan 

persepsi, pikiran, perasaan, dan kehendak dari karakter (hlm. 255). 

Karakter menjadi poin penting dalam bahasan sutradara dan aktor. 

Aktor akan memulai kehidupan karakter yang diperankannya dengan 
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membaca naskah. Hal yang paling penting adalah sutradara dan aktor 

harus memiliki kesepakatan tentang rangka dan struktur dari karakter 

tersebut. Dengan mengetahui struktur emosional dari karakter, sutradara 

dapat membentuk setiap momen sesuai dengan dramatic yang diinginkan. 

Hal ini dikarenakan pada proses produksi, pengaturan shooting biasa 

dilakukan tidak berurutan sesuai naskah (Rea, 2010, hlm. 150). 

2.3.2 Production 

 Production adalah masa di mana produser, sutradara, dan segenap kru 

menjalani ‘blueprint’ yang telah dibentuk pada masa pre-production dan 

menjalankan rencana yang telah diatur sedemikian rupa. Pada masa ini, sutradara 

secara intuitif mengarahkan kru dan aktor secara kreatif untuk mendapatkan hasil 

yang diinginkan (Rea, 2010, hlm. 225). 

Berikut adalah diagram produksi yang diambil dari buku Producing and 

Directing the Short Film and Video. 
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Gambar 2.3.2 Diagram Produksi 

(Producing and Directing the Short Film and Video/Rea P.W./hlm. 226, 2010) 

 

2.4. Hubungan Sutradara dan Aktor 

Seorang sutradara harus memiliki kredibilitas terutama di hadapan aktor 

sebagai seseorang yang mengetahui seluk beluk cerita, karakter, dan sebagainya 

yang bersangkutan dengan aspek kreatif dari film tersebut.  Hal ini dikarenakan 

sang aktor membutuhkan arahan dari sutradara untuk mencapai performance yang 

sesuai. Maka, sutradara harus meluangkan waktunya untuk bersama dengan aktor 

saat produksi berlangsung, sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan dan 
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menjadi bingung. Aktor dan sutradara harus memiliki rasa saling percaya dan 

menghargai satu dengan yang lain. Hal ini akan membangun koneksi di antara 

mereka (Rabiger, 2013, hlm. 236). 

2.5. Teknik Penyutradaraan 

Untuk mencapai performa aktor yang diinginkan, terdapat berbagai macam 

teknik dan sarana yang dapat digunakan untuk membantu sutradara dalam 

menyutradarai aktor. Menurut Weston (1996), terdapat lima alat yang dapat 

digunakan dalam membentuk sebuah performa akting yaitu verbs, facts, images, 

events, dan physical tasks. Kelima hal ini disebut Weston sebagai Quick Fixes 

(hlm. 29). 

2.5.1 Action Verbs 

Verbs merupakan salah satu tools yang dapat digunakan dalam 

menyutradarai aktor. Verbs yang dimaksudkan di sini adalah action verbs. Action 

verb atau kata kerja dinilai bermanfaat karena action verb merupakan kata kerja 

yang membutuhkan sebuah objek, seperti apa seseorang lakukan kepada orang 

lain, bukan hanya sekedar keadaan pikiran (Weston, 1996, hlm. 30). 

Menurut Weston (1996), penggunaan verbs dapat memfokuskan perhatian 

aktor terhadap lawan mainnya sehingga akan saling mempengaruhi satu dengan 

yang lain. Selain menjadi salah satu cara cepat penyutradaraan, verbs menjadi 

bagian dari pemahaman karakter, karena verbs berkaitan dengan kebutuhan, 

objektif, ataupun niat dari karakter tersebut. Dengan mengenali struktur karakter 
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maka otomatis akan berkaitan dengan struktur dan maksud dari scene tersebut 

(hlm. 32). 

Dalam bukunya, Changing Direction, DeKoven menuliskan beberapa action 

verbs yang menurutnya paling membantu mulai dari to accuse (menuduh), to 

admire (mengagumi), to admonish (menegur), to adore (memuja), sampai kepada 

to warn (memperingatkan), to welcome (menyambut), to withdraw (menarik), dan 

to worship (menyembah). Selain hal-hal di atas masih banyak daftar action verbs 

lainnya yang diberikan oleh DeKoven (DeKoven, 2006, hlm. 39). 

2.5.2 Facts 

Facts merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sutradara dalam 

menyutradarai aktor. Menurut Weston (1996), facts mempunyai sisi positif 

dibandingkan dengan explanations. Jika explanations lebih bersifat subjektif dan 

interpretatif, facts lebih bersifat objektif dan berdiri sendiri karena fakta yang 

terkandung didalamnya (hlm. 36). 

Facts dalam penyutradaraan terdiri atas dua jenis, yaitu: 

1. Facts yang ada di dalam naskah. Facts ini meliputi fakta yang terkandung 

dalam latar belakang karakter dan cerita, serta peristiwa yang terdapat dalam 

naskah. 

2. Facts yang tidak ada di dalam naskah. Facts ini meliputi pilihan latar 

belakang yang bersifat imajinatif. 
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Analisa naskah tidak terlepas dari facts. Mengartikan fakta yang ada dalam 

naskah turut menjadi fokus penting dalam analisa naskah. Facts menjadi salah 

satu bagian penting karena berhubungan erat dengan cerita dan kehidupan 

karakter itu sendiri (Weston, 1996, hlm. 36-37). 

2.5.3 Events 

Events merupakan salah satu bagian dari quick fixes yang dapat digunakan 

dalam penyutradaraan aktor. Setiap scene memiliki peristiwanya sendiri. Menurut 

Weston (1996), tugas terpenting sutradara adalah menciptakan peristiwa 

berdasarkan naskah yang ada. Hal ini dikarenakan events menceritakan cerita itu 

sendiri dan itu adalah tugas sutradara. Events membuat penonton mempunyai 

antisipasi dan rasa tertarik akan apa  yang terjadi selanjutnya. Selain itu, events 

menceritakan tentang inti film itu sendiri. Seorang sutradara harus mengerti 

karena setiap keputusan dibuat berdasarkan tentang apa film tersebut. Dalam hal 

ini, events yang dimaksud di sini lebih ke arah peristiwa yang bersangkutan 

dengan sisi emosional. Weston mencontohkan dengan ungkapan ‘perkelahian’, 

‘negosiasi’, ‘bujukan’, dan sebagainya (hlm. 44). 

Dalam praktek penyutradaraan, menggunakan events kepada aktor dapat 

membuat aktor mempunyai koneksi secara personal dan menggunakan imajinasi 

mereka untuk mencapai bobot scene yang sutradara inginkan. Weston memberi 

contoh dengan mengatakan dalam bukunya, Directing Actors, memberitahu aktor 

bahwa scene tersebut bercerita tentang perkelahian antar dua orang yang pernah 

jatuh cinta satu dengan yang lain akan membantu aktor merasakan secara personal 
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dan menciptakan kepedihan yang ingin dicapai. Hal ini lebih baik dibandingkan 

dengan memberitahu aktor bahwa scene ini harus pedih. Hal ini akan membuat 

aktor menjadi kurang memakai imajinasi dan wawasan untuk menghasilkan 

akting yang bagus (Weston, 1996, hlm. 44). 

 Cara yang bermanfaat untuk mengidentifikasi events yang ada dalam 

sebuah scene adalah dengan memecah scene ke dalam beats. Beats yang 

dimaksud di sini adalah bagian kecil dari adegan. Hal sederhana untuk 

mengidentifikasi beat adalah dengan mengacu pada subyek. Ketika subyek 

berganti, maka beat juga berganti. Ini adalah salah satu cara yang baik karena 

bersifat objektif dalam menentukan beat-nya (Weston, 1996, hlm. 219). 

Seperti yang tertulis dalam glosarium pada buku Producing and Directing 

the Short Film and Video, menurut Rea (2010), beat adalah sebuah titik dalam 

sebuah adegan yang menunjukan tempo, makna, atau pergeseran niat dari sebuah 

karakter. Selain itu, beat dapat diartikan juga sebagai tempo musik yang 

digunakan untuk mengukur aksi dalam film (hlm. 374). 

Prosedur pertama dalam menentukan beat adalah dengan mengidentifikasi 

setiap perubahan subyek, tidak peduli seberapa singkat. Berikut adalah gambar 

tabel yang diberikan Weston dalam bukunya tentang analisa beat dan events. 
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Gambar 2.5.1 Tabel Events 

(Directing Actors/Judith Weston/hlm. 220, 1996) 

Pada tabel tersebut terdapat 6 kolom yang masing-masing akan diisi analisa 

per scene. Kolom pertama adalah kolom Beat. Kolom ini berisi identifikasi nama 

beat yang ada di naskah. Weston mencontohkan dengan nama ‘Beat One’ dan 

seterusnya. Kolom kedua adalah kolom Subject. Kolom ini berisi subyek atau 

judul dari beat. Weston mencontohkan dengan judul ‘Keterlambatan Angel’. 

Kolom ketiga tertulis ‘Who Brings It Up’. Kolom ini berisi tentang karakter siapa 

yang membawa peristiwa yang ada dalam kolom Subject. Terkait dengan contoh 

sebelumnya, maka dalam hal ini Weston memberi contoh ‘Angel brings it up’. 

Kolom keempat tertulis ‘Transitions and Connections’. Tujuan dari kolom ini 

adalah untuk mulai melihat bagaimana keterkaitan satu beat dengan beat lainnya. 

Kolom kelima tertulis ‘What Happens (Issues)’. Kolom ini berisi tentang kejadian 

kecil yang ada di scene itu yang mungkin punya hubungan dengan beat lain. 

Kolom keenam berjudul ‘Scene Event’ yang bisa dibagi atas ‘Domestic (Literal)’ 

dan ‘Emotional (Global)’. Berdasarkan analisa dari kolom satu sampai lima, akan 
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membawa kita ke inti peristiwa dalam scene, Event utama apa yang ada dalam 

scene tersebut (Weston, 1996, hlm. 221). 

Seperti yang telah disebutkan di atas, kolom ‘Scene Event’ dibagi atas 

‘Domestic (Literal)’ dan ‘Emotional (Global)’. Domestic event di sini adalah 

perihal apa yang karakter pikir tentang situasi yang terjadi. Sedangkan, emotional 

event berbicara tentang alasan artistik dibalik penempatan adegan tersebut ke 

dalam film, apa yang ingin sutradara sampaikan, dan relasi scene tersebut dengan 

rangka cerita (Weston, 1996, hlm. 224). 

2.5.4 Images 

Images menjadi salah satu cara cepat bagi sutradara dalam menyutradarai 

aktor. Menurut weston (1996), ada beberapa cara penggunaan images terhadap 

aktor: 

1. Pakai images dibandingkan meminta untuk menunjukan emosi 

Images dapat mengeluarkan sisi ekspresif dan emosi mendalam dari 

aktor tersebut. Weston mencontohkan dengan pengalamannya ketika ia 

menyutradarai adegan di mana seorang perempuan berkata, “saya harap 

saya sudah mati.”. Weston yang tidak puas dengan aktingnya lalu 

memberi gambaran dengan menanyakan apakah perempuan tersebut 

pernah melihat orang mati. Dari sana Weston mendapati akting si 

perempuan menjadi terlihat jujur dan penuh emosional. 

2. Pakai images dibandingkan memakai penjelasan 
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Images menjadi cara yang lebih efektif dibandingkan dengan 

memberikan penjelasan panjang tentang apa yang terjadi dengan 

karakter tersebut baik di masa lampau maupun masa sekarang. Salah 

satu sumber penting yang dimiliki aktor adalah mengakses images 

tersebut, sedangkan sutradara yang dapat mengkomunikasikan images 

dapat membuat aktor melakukan segala hal. 

3. Pakai images sebagai penyesuaian imajinatif 

Weston mencontohkan hal ini dengan contoh apabila kita ingin aktor 

berakting dengan lebih ceria, maka adjustment yang bisa diberikan 

adalah dengan menganggap bahwa segala hal yang disampaikan oleh 

lawan mainnya berupa kabar baik. Dengan demikian, aktor akan 

berakting dengan ceria. Salah satu caranya bisa menggunakan bentuk as 

if (seolah-olah). Contoh yang diberikan Weston adalah untuk adegan 

percintaan, kita mungkin dapat bertanya kepada aktor untuk berakting 

seolah-olah hal itu adalah kesepakatan bisnis. 

Images dapat memberikan gambaran bagi aktor dan menjadi salah satu cara 

praktis dalam teknik penyutradaraan (hlm. 40-43). 

2.5.5 Emotional Memory 

Sumber atau resources yang digunakan aktor dalam berakting dapat berasal 

dari memori pengalaman pribadi, observasi, imajinasi, dan pengalaman secara 

langsung. Menurut Weston (1996), tujuan dari menggunakan pengalaman pribadi 

sebagai sumber untuk akting aktor adalah dapat menghasilkan penampilan yang 
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natural dan terlihat jujur. Memori tersebut menjadi sumber bagi aktor saat mereka 

membuat subtitusi personal dari dirinya, ataupun saat mereka berkerja dengan 

menggunakan teknik emotional memory (hlm. 40). 

Seperti dikutip dari glosarium dalam Changing Direction, emotional 

memory merupakan latihan di mana ingatan tentang detail sensorik yang terkait 

dengan pengalaman emosi tertentu digunakan untuk mengingat atau menciptakan 

kembali suatu keadaan emosi seperti kesedihan, kemarahan, kegembiraan, putus 

ada, dan lain-lain. Hal ini juga bisa digunakan sebagai persiapan (DeKoven, 2006, 

hlm. 185). 

Dalam penggunaan emotional memory, perasaan itu diambil dari 

pengalaman aktual pada diri kita, lalu di transfer ke dalam bagian akting. Sebuah 

memori yang membuat kita mengalami sensasi yang pernah kita rasakan dapat 

disebut dengan emotion memory. Memori tersebut sama seperti memori visual 

yang dapat mengkonstruksi ulang hal-hal yang terlupakan, namun bedanya, 

memori ini dapat membawa kembali perasaan yang dulu kita pernah alami 

(Stanislavski, 2013, hlm. 145). 

Emotional Memory tidak terlepas dengan sense memory. Emotional Memory 

diterapkan berdasarkan teknik dari sense memory. Sense memory diciptakan dari 

objek-objek imajiner melalui kelima indra kita, yaitu melihat, mendengar, 

mencium bau, merasa, dan menyentuh (Weston, 1996, hlm. 142). 

Menurut Rabiger (2013), bank memori kita memiliki peran besar perihal 

kapasitas kita untuk berimajinasi dan berempati. Masukan sensorik dan memori 
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adalah dua hal yang saling berhubungan. Begitu juga dengan aktor saat membaca 

naskah. Aktor akan menkorelasikan karakter yang diperankan dengan hal-hal 

yang dalam bank memori miliknya (hlm. 233). 

2.5.6 Latihan Emotional Memory 

Dalam menggunakan Emotional Memory, dibutuhkan latihan untuk 

memanggil kembali ingatan tersebut. Lenore DeKoven (2006), dalam bukunya 

yang berjudul Changing Direction, menuturkan contoh latihan yang bisa dipakai 

dalam memanggil emotional memory. Menurut DeKoven (2006), saat mengingat 

pengalaman tersebut, jangan mencoba untuk mengingat perasaannya, tetapi lebih 

kepada suasana spesifik yang ada di sana. Dengan mencoba mengingat detail 

sensori dari pengalaman kita, secara tidak langsung juga akan memberikan sinyal 

kepada tubuh kita secara nyata untuk merasakan kembali emosi yang ada pada 

pengalaman tersebut (hlm. 16). 

DeKoven memberi contoh dengan mencoba merasakan kesedihan 

mendalam. Menurut DeKoven (2006), ketika kita telah menetapkan waktu 

spesifik, kita dapat berkonsentrasi dan coba memanggil kembali dengan 

pertanyaan-pertanyaan ini: 

1. Dimanakah anda saat mengalami kesedihan ini? 

2. Coba lihat tempatnya. Apakah di dalam atau luar ruangan? 

3. Apa yang ada di atas anda? Langit? Atap? Lampu? Cobalah mengingat 

sedetail mungkin. 

4. Apa yang ada di bawah kakimu? Lantai? Rumput? Karpet? 
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5. Apakah kamu duduk atau berdiri? Jika duduk, kamu duduk di atas apa? 

6. Apa benda-benda di sekitarmu? Apa bentuk, warna, dan tekstur dari 

benda itu? 

7. Cobalah mengingat objek tersebut sedetail mungkin 

8. Apakah kamu dapat mengingat apa yang kamu pakai? Beri dirimu 

waktu untuk mengingatnya. 

9. Apakah ada bau tertentu di sana? 

10. Apakah kamu sedang bersama orang lain atau adakah orang di 

sekitarmu? 

11. Apakah kamu bisa mengingat baju apa yang mereka pakai? 

12. Apakah ada suara disana? Atau adakah yang dikatakan kepadamu? 

Pertanyaan-pertanyaan ini dilakukan karena emosi adalah sesuatu yang rumit dan 

susah dijangkau (hlm 16). 

Hal ini juga dituliskan oleh Weston dalam bukunya, Directing Actors. 

Menurut Weston (1996), siswa yang melakukan latihan emotional memory bukan 

memanggil emosi itu sendiri dari peristiwa yang diingat, melainkan sense memory 

yang secara physical yang ada di sekeliling peristiwa tersebut (hlm. 143). 

2.6. Scene Objective 

Setiap manusia memiliki keinginan dan tujuannya sendiri. Segala sesuatu 

yang manusia lakukan didasari alasan tertentu. Sama dengan karakter, setiap 

karakter mempunyai sesuatu yang mereka inginkan, dan tujuan tersebut akan 

mempengaruhi tindakan mereka. Hal ini disebut dengan super objective. 
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Stanislavski (seperti dikutip oleh Kundert-Gibbs, 2009), super objective adalah 

keinginan besar dan tujuan keseluruhan karakter tersebut (hlm. 72). 

Ketika aktor mengerti kebutuhan dan kemauan dari karakter, aktor tersebut 

harus mengetahui super objective dari si karakter. Setelah itu, aktor melihat 

objective tersebut ke dalam bagian yang lebih kecil yaitu scene. Setiap scene 

memiliki objective-nya sendiri, dan objective ini harus menjadi bagian dan 

mendukung keseluruhan super objective karakter (Kundert-Gibbs, 2009, hlm. 73). 

Menurut Kundert-Gibbs (2009), dalam menentukan super objective maupun 

scene objective, hal pertama yang harus diingat adalah bahwa objective selalu 

berbentuk kalimat positif. Hal kedua adalah ojective selalu harus dinyatakan 

dalam bentuk action verbs. Objective adalah sebuah aksi dan kata-kata yang 

dipakai untuk menggerakan aksi tersebut penting (hlm. 73). 

Menurut Dunne (2009), dengan mengetahui apa yang karakter inginkan 

dalam hidupnya dapat membantu kita untuk lebih mengerti tentang cerita tersebut. 

Mengetahui apa yang karakter inginkan dalam setiap scene akan membuat kita 

lebih mengerti tentang siapakah karakter itu sebenarnya. Dengan mengetahui apa 

yang karakter inginkan dalam setiap beat, kita akan lebih mengetahui bagaimana 

karakter tersebut bertindak selanjutnya (hlm. 106). 

Pada umumnya, objective karakter pada level scene dan beat lebih kearah 

perihal perilaku. Dalam menentukan scene objective, hal-hal berikut dapat 

membantu sutradara, yaitu dengan mengidentifikasi: 

1. Karakter utama dari scene tersebut 
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Karakter utama biasanya menyetir adegan dan membuat sesuatu yang 

penting terjadi. Umumnya, mayoritas karakter utama dari setiap scene 

adalah karakter utama dari cerita tersebut. Oleh karena itu, penting 

untuk mengetahui karakter utama dalam setiap scene yang ada. 

2. Pengaruh Kunci 

Setiap scene mempiliki peristiwa utama yang biasanya akan mengubah 

jalan cerita dan umumnya disebabkan oleh karakter utama yang ingin 

mencapai tujuannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau 

menjadi dasar terjadinya peristiwa tersebut seperti backstory (bagaimana 

kehidupan karakter sebelum cerita ini terjadi dan adakah peristiwa yang 

mungkin mempengaruhi tujuan karakter), immediate given 

circumstances (tentang apa yang terjadi dalam cerita terutama di scene 

terakhir sebelum scene tersebut, karena bisa saja mempengaruhi situasi 

terkini karakter dan mempengaruhi tujuan karakter), character 

relationship (hubungan karakter tersebut dengan karakter lainnya, 

apakah ada hal di waktu sebelumnya yang mempengaruhi tujuan 

karakter dalam scene ini), setting (latar scene tersebut berlangsung, 

komponen fisik apa yang ada di dalamnya yang mungkin mempengaruhi 

scenic objective dari karakter itu), physical and emotional life (tentang 

apa yang karakter rasakan ketika scene dimulai dan bagaimana hal itu 

mungkin mempengaruhi scene objective karakter), dan yang terakhir 

adalah intellectual life (tentang apa yang karakter percaya dan ketahui 

saat ini. Apa yang dipikirkan karakter ketika scene dimulai dan 
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bagaimana hal tersebut mungkin mempengaruhi scene objective 

karakter). 

3. Rangsangan spesifik 

Setiap scene dipicu oleh sebuah titik balik tertentu seperti keputusan, 

ide, emosi, atau peristiwa eksternal yang terjadi sebelum scene dimulai 

atau saat scene berjalan. Jika rangsangan terjadi sebelum scene, maka 

karakter masuk ke dalam scene dengan mengetahui apa yang ingin dia 

capai. Jika rangsangan terjadi saat scene berlangsung, maka karakter 

mendapatkan sebuah objective sebagai hasil dari peristiwa yang terjadi. 

4. Kebutuhan secara sadar 

Ketika menentukan scene objective, perhatikan rangsangan spesifik 

yang ada dalam scene tersebut dan bagaimana hal itu mempengaruhi 

kebutuhan karakter. Berikut adalah hal yang umumnya dibutuhkan 

karakter yang mempengaruhi aksinya: 

- Untuk membuat karakter lain merasa baik. Dunne mencontohkan 

dengan kata untuk memuji, menggoda, menenangkan, dan sebagainya. 

- Untuk membuat karakter lain merasa buruk. Contohnya adalah untuk 

mengancam, menakuti, membuat orang lain merasa bersalah, dan 

sebagainya. 

- Untuk menemukan sesuatu yang penting dari karakter lain. Contohnya 

adalah untuk menanyakan sesuatu secara langsung atau tidak 

langsung, menanyakan pengakuan, dan sebagainya. 
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- Untuk meyakinkan karakter lain akan suatu hal yang penting. 

Contohnya untuk membuktikan suatu hal di atas segala keraguan yang 

ada. Hal ini lebih merupakan kebutuhan yang bersifat emosional untuk 

mencapai hasil akhir yang penting. 

- Untuk menuntaskan tugas fisik yang penting. Contohnya adalah untuk 

mendapatkan obyek yang penting atau akan membuat perubahan 

berarti pada kehidupan si karakter. Dibandingkan dengan poin lain, 

poin ini tidak begitu membutuhkan respon dari karakter lain. 

5. Kebutuhan secara tidak sadar (jika ada) 

Beberapa karakter memiliki kebutuhan secara tidak sadar yang lebih 

kuat. Kebutuhan ini berbeda dengan objective secara sadar. 

6. Motivasi 

Karakter harus termotivasi sehingga ia mulai beraksi untuk 

mendapatkan scene objective-nya. Motivasi ini harus bersifat penting 

bagi karakter. 

7. Aksi pertama (First Action) 

Aksi pertama karakter dalam sebuah scene bisa mungkin atau tidak 

mungkin dipengaruhi oleh scene objective. Hal ini tergantung pada 

kapan kebutuhan tersebut muncul: 

- Jika scene objective dipicu sebelum scene dimulai, maka aksi pertama 

karakter dipengaruhi oleh kebutuhan tersebut sadar atau tidak sadar. 

- Jika scene objective dipicu selama atau bersamaan dengan 

keberlangsungan scene, maka aksi pertama karakter dipengaruhi oleh 
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kebutuhan yang berbeda (biasanya memiliki tingkat kepentingan yang 

lebih rendah). Hal ini membuat karakter tetap menjalankan tujuannya 

sampai ketika scene objective yang baru muncul dan mulai 

menggerakan aksi aktor selanjutnya. 

8. Informasi mengenai karakter 

Kita dapat mengetahui siapa dramatic character dengan mengamati aksi 

mereka dan membuat kesimpulan berdasarkan hal itu. Kita dapat 

menilai siapa mereka berdasarkan apa yang mereka inginkan. 

Tahap-tahap penjelasan di atas dapat digunakan sutradara dalam 

menentukan dan memahami scene objective yang dimiliki oleh karakter. Satu 

tujuan dapat menghasilkan banyak tindakan. Ketika kita mengetahui scene 

objective karakter tersebut, maka kita dapat memfokuskan aksi karakter untuk 

mencapai scene objective-nya (Dunne, 2009, hlm. 107-110). 

2.7. Aktor 

Aktor mempunyai tugasnya sendiri dalam pembuatan sebuah film. Menurut 

Comey (2002), seorang aktor bertanggung jawab untuk menghibur penonton 

lewat peran yang dimainkannya. Secara tidak langsung, sebenarnya aktor tersebut 

sedang berkomunikasi dengan penonton lewat aktingnya. Aktor 

mengkomunikasikan perasaannya kepada penonton, sehingga dari sanalah, 

penonton juga dapat merasakan apa yang karakter tersebut rasakan. Pengalaman 

tersebut yang dinikmati penonton saat menonton film (hlm. 28). 
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Aktor menguasai dirinya sendiri. Masing-masing aktor memiliki cara dan 

cirinya sendiri dalam berakting. Oleh karena itu akting dapat dikatakan sebagai 

suatu hal yang bersifat subjektif dan istimewa, karena memiliki hubungan pribadi 

dengan diri si aktor sendiri. Peran yang sama, jika dimainkan oleh orang yang 

berbeda dapat menjadi berbeda. Seorang aktor dapat menguasai aspek intonasi 

suara, gerakan tubuh, dan sebagainya dari dirinya sendiri menjadi karakter yang 

sedang diperankannya (Blair, 2008, hlm.1). 

2.7.1 Profesional 

Umumnya aktor profesional tidak membutuhkan banyak pembinaan atau 

persiapan, hal ini dikarenakan mereka sudah memiliki jam terbang dan 

berpengalaman. Aktor profesional bisa saja tergabung dalam suatu serikat 

sehingga dibutuhkan bayaran dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, penting 

untuk mengetahui hal-hal tersebut sebelum bekerja dengan aktor profesional. 

Aktor profesional memiliki kebutuhan tambahan seperti pakaian, penata busana, 

catering, dan sebagainya. Umumnya aktor profesional digunakan oleh produksi 

yang mempunyai budget besar. Namun, untuk produksi dengan budget kecil, ada 

pula aktor profesional yang anggarannya lebih rendah (Osgood, 2014, hlm. 49). 

2.7.2 Non-Profesional 

Selain aktor profesional, terdapat juga aktor non-profesional atau orang 

biasa. Aktor non-profesional umum juga dipakai dalam sebuah produksi. Individu 

ini bisa saja berasal dari teman, rekan kerja, sukarelawan teater, atau individu 

yang tertarik untuk berakting. Keuntungan dengan menggunakan aktor non-
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profesional adalah mengurangi biaya produksi karena budget yang tidak begitu 

besar. Aktor ini ada yang bisa berakting, ada juga kesusahan dalam berakting 

sehingga membutuhkan take dan persiapan yang lebih lama. Oleh karena itu, 

aktor non-profesional umumnya juga memerlukan persiapan dan penanganan 

lebih (Osgood, 2014, hlm. 29). 

2.8. Akting 

Akting adalah wujud yang kasatmata dari suatu seni peragaan tubuh, yang 

menirukan perilaku-perilaku manusia mencakup segala segi, lahir dan batin, yang 

sebelumnya digagas terlebih dahulu, direka, dirancang, kemudian diselenggarakan 

di panggung untuk disaksikan penonton (Tambayong, 2011, hlm. 3). 

Akting juga merupakan salah satu elemen dalam mise en scene yang 

berhubungan dengan aktor saat memerankan suatu karakter. Menurut Weston 

(1996), seorang aktor yang kuat harus memiliki koneksi dengan sesuatu yang kuat 

dalam naskah atau mereka tidak akan dapat menuangkan imajinasi mereka ke 

dalam film. Akibatnya, seorang aktor dapat terlihat ia sedang ‘berperan’ dan tidak 

terlihat real. Selain menjadi tanggung jawab aktor, seorang sutradara juga 

bertanggung jawab untuk mengarahkan aktor tersebut dalam berakting, sehingga 

visi sang sutradara bisa tersampaikan dalam film dan mendukung cerita dari film 

tersebut (hlm. 92). 

Menurut Comey (2002), akting yang baik selalu berdasar dengan menjadi 

(being) dan kesadaran (awareness). Being yang dimaksud di sini adalah 

bagaimana aktor tersebut menjadikan dirinya sebagai karakter nyata dari tokoh 
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yang diperankan. Aktor bertindak sesuai dengan bagaimana karakter tersebut 

bertindak. Maka ketika berakting, akting terlihat natural karena peran tersebut 

terlihat sangat nyata. Sedangkan awareness sendiri menjadi landasan dari being di 

sini. Sang aktor peka terhadap hal-hal yang terjadi sehingga respon akting yang 

dihasilkan sesuai dengan karakter yang diperankan (hlm. 29-30). 

2.9. Memori 

Setiap manusia memiliki memori yang akan terus menjadi bagian dalam 

dirinya. Menurut Wingfield (1981), istilah memori dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang berhubungan dengan kemampuan kita dalam memperoleh dan menyimpan 

informasi, mengingat kembali ketika diperlukan, dan merasakan sebuah rasa yang 

familiar ketika kita sedang melihat atau mendengar hal yang serupa dengan apa 

yang kita pernah rasakan (hlm 17). 

Ada 3 jenis memori berdasarkan tipe informasi yang dipegang, yaitu 

episodic, semantic, dan procedural memory. Pengalaman yang kita alami, 

peristiwa-peristiwa dalam hidup kita masuk ke dalam episodic memory. 

Sedangkan, pengetahuan kita tentang dunia, hal-hal yang kita pelajari di sekolah, 

hal itu masuk ke dalam semantic memory. Procedural memory sendiri seperti 

namanya, memegang tentang ingatan yang menyangkut bagaimana proses dalam 

melakukan sesuatu, seperti memasak, berenang, dan sebagainya yang lebih baik 

diperagakan dibandingkan ditulis dengan kata-kata. 

Sebelum sebuah informasi sampai ke dalam memori manusia, terdapat 3 

tahap pemrosesan informasi (information processing), yaitu sensory memory, 
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short-term memory, dan long-term memory. Dalam sensory memory, informasi 

didapat dari organ sensor yakni panca indera. Memori ini hanya bertahan sekian 

detik sebelum hilang. Namun, jika informasi sensorik yang dianalisa otak 

merupakan informasi penting, maka informasi tersebut akan masuk ke dalam 

tahap kedua, yaitu short-term memory. Pada tahap ini, informasi akan dipegang 

dalam kesadaran. Setelah dianalisa, jika informasi tersebut tidak begitu berarti, 

maka informasi tersebut akan hilang dari memori dalam waktu kurang dari dua 

puluh detik. Namun, jika informasi tersebut terus diproses oleh otak, maka akan 

masuk ke tahap long-term memory. Di tahap ini, informasi telah masuk dan 

tinggal di memori manusia dalam jangka waktu yang lama, bisa sampai seumur 

hidup (Bernstein, 2008, hlm. 210-212). 

Pada waktu informasi telah masuk dan tinggal dalam memori, kita dapat 

memanggil dan mencoba mengingat informasi tersebut. Menurut Bernstein 

(2008), pemanggilan memori dapat terjadi secara disengaja (explicit) dan tidak 

disengaja (implicit). Ada dua jenis memori yang terdapat dalam proses 

pemanggilan ini. Explicit memory merupakan proses dimana manusia secara 

sengaja mencoba mengingat sebuah informasi yang terdapat dalam ingatannya. 

Seperti contoh, mengingat peristiwa liburan bulan lalu. Sedangkan, implicit 

memory merupakan proses dimana manusia secara tidak sengaja atau otomatis 

teringat akan memori ataupun dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Sebagai 

contoh, ketika kita membaca tulisan ini dua kali, implicit memory dari pembacaan 

pertama akan membuat kita membaca lebih saat kita membaca tulisan ini untuk 
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kedua kalinya. Proses pemanggilan informasi yang ada di memori ini dapat  

disebut juga dengan retrieval (hlm. 210). 

Dalam proses pemanggilan informasi dalam memori, ada stimulan yang 

dapat membantu untuk mengingat informasi dari memori jangka panjang dengan 

lebih mudah, hal ini biasa disebut dengan retrieval cues atau isyarat untuk 

mendapatkan kembali ingatan. Keefektifan retrieval cues bergantung pada sejauh 

mana informasi yang dikodekan dimanfaatkan saat proses mengingat tersebut. Hal 

ini dikenal sebagai encoding specificity. Umumnya, ketika berusaha mengingat 

sebuah memori jangka panjang, kita cenderung mencoba dengan mengingat 

gambaran umumnya. Namun, dalam aturan ini, dirasa lebih baik jika informasi 

tersebut diingat melalui gambaran spesifiknya, dengan itu kita akan menerima 

tanda yang menuju ke informasi yang ingin kita panggil atau ingat (Bernstein, 

2008, hlm. 219). 
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