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BAB V  

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Dalam film Memoir, emosi grief dari dokter Patrick digambarkan melalui 

blocking, lighting, setting dan point of view. Blocking yang dibuat adalah untuk 

memperkuat deskripsi dari emosi grief itu sendiri. Blocking berdasarkan oleh 

karakter itu sendiri. Patrick yang keras kepala, yang cinta dengan istri, diperlihatkan 

oleh Patrick yang tidak menerima kenyataan bahwa istrinya sudah meningga l. 

Blocking juga dapat mempengaruhi point of view dalam cerita, untuk membuat 

penonton merasa empati terhadap kondisi Patrick. 

Sedangkan lighting dipertahankan untuk selalu menggunakan teknik low 

key dalam setiap rancangan scene oleh penulis. Karena lighting low key dapat 

membuat mood yang dark, mencekam, dan sedih. Peran dari low key lighting dalam 

film Memoir sangat penting, karena menggambarkan kondisi Patrick yang hancur 

setelah ditinggal istrinya. 

Setting dalam film Memoir dirancang agar memperkuat gagasan utama film 

ini. Tidak tertatanya rumah Patrick juga memiliki fungsi naratif, membuat orang 

lain membenci Patrick Karena dia dokter yang hidupnya berantakan. 

Perancangan point of view dalam film Memoir juga berguna untuk membuat 

penonton relateable dengan karakter Patrick. Penggunaan pov yang subjective 

terhadap Patrick untuk mendukung kegiatan dia. 
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Blocking, lighting, setting dan point of view dipilih Karena ke empat elemen 

tersebut dapat membangun mood dan tema yang kuat ketika ke empat elemennya 

digabung. Melalui hal ini juga penulis membangun blocking, lighting, setting dan 

point of view sesuai dengan fungsi naratif dan perilaku setiap karakter. 

Singkatnya, penulis berhasil membuat emosi grief kepada penonton dengan 

merancang mise en scene yang sesuai. 

5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman yang dialami penulis dalam pembuatan film pendek 

Memoir, ada beberapa point yang penulis ingin sampaikan yang mungkin berguna 

bagi pembaca. 

1. Sebagai sutradara, wajib untuk mengetahui selak beluk cerita dan karakter. 

Karena sutradaralah yang akan membuat semua rancangan mise en scene dalam 

film tersebut. Melalui langkah tersebut barulah elemen mise en scene yang 

dirancang dapat berfungsi dengan baik dan fungsi naratifnya dapat tercapai. 

2. Komunikasi sangat penting bagi sutradara terutama kepada produser dan 

kepala kreatif lainnya seperti sinematografer, art director, dan editor. Karena 

proses pembuatan film adalah sebuah kegiatan yang kompleks, kesalah 

pahaman akan sering terjadi antar personal. Maka dari itu baik untuk seorang 

sutradara memiliki ketrampilan komunikasi yang luar biasa. 
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