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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sutradara 

Sutradara harus memiliki visi terhadap sebuah cerita dan mampu membawa team 

merealisasikan visi tersebut. Sutradaralah yang menjadi pemimpin dengan visi yang 

kreatif. Tanpa visi yang kreatif, sutradara hanyalah sebuah teknisi. Dalam buku 

Rooney dan Belli (2011), sutradara wajib memiliki intuisi terhadap film yang akan 

dibuat, karena dia adalah orang yang mengatur semua elemen yang akan masuk ke 

dalam sebuah frame (hlm. 3). 

Rabiger (2008) menjelaskan sutradara merupakan sebuah pekerjaan yang 

aktif dan sudah dimulai semenjak awal proses pembuatan film. Sutradara turut 

membantu mengembangkan naskah sesuai dengan visinya, dan membantu elemen 

apa saja yang akan termasuk didalam naskah. Sutradara juga turut mencari cast 

yang sesuai dan dapat membantu mendorong konten dramatik dalam sebuah cerita. 

Sutradara mengatur lokasi dimana adegan dalam naskah dilakukan, dan juga 

mengatur bagaimana pergerakan talent relatif dengan pergerakan kamera dan 

setting. Ini juga disebut sebagai blocking (hlm. 4). 

Sutradara memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan visi yang 

telah dibuat. Seperti yang dijelaskan Rabiger (2008), sutradara harus bekerja erat 

dengan tim divisi kreatif lainnya seperti sinematografer, production designer, sound 
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designer ataupun editor. Sutradara juga wajib mengatur semua elemen yang masuk 

ke dalam frame. Unsur visual didalam frame disebut mise en scene (hlm. 5). 

Menurut LoBrutto (2002), Sutradara memiliki tanggung jawab untuk 

menceritakan secara visual dengan sudut pandang atau point of view. Sebagai 

pemimpin, sutradara harus bisa membaca dan memvisualisasikan script menjadi 

gambar. Sepanjang produksi film, sutradara akan membuat banyak pilihan 

mengenai cerita, motivasi, teknis, masalah estetika, dan semua yang akan 

berhubungan dengan film (hlm. 14). 

2.2.  Mise en Scene 

Mise en scene dalam bahasa inggris “putting into the scene”, adalah semua elemen 

yang masuk ke dalam frame, dan dikontrol oleh sutradara saat shooting. Sutradara 

bertanggung jawab atas mise en scene. Sikov (2010) menjelaskan mise en scene 

adalah semua elemen yang ditempatkan didepan kamera untuk diambil gambarnya. 

Blocking, settings, lokasi, properti, cahaya, busana, tata rias, dan sifat figur talent 

(pemilihan talent, ekspresi dan pergerakan talent). Pergerakan kamera, sudut 

pengambilan gambar, background sound, dan segala efek sinematografi juga 

termasuk kedalam mise en scene (Sikov, 2010, hlm.5). 

Mise en scene adalah sebuah rancangan dimana unsur yang terdapat 

didalamnya tidak boleh merupakan suatu ketidak sengajaan. Gibbs (2012) 

menjelaskan bahwa setiap elemen harus memiliki makna tersendiri dan saling bisa 

bekerja sama dengan elemen lain untuk menciptakan sebuah gambar dengan mood 

tertentu. Ini yang membuat film adalah sebuah karya seni yang kompleks, karena 
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segala hasil yang termasuk ke dalam film, merupakan hasil rancangan sang 

pembuat film (Gibbs, 2012). 

Gibbs (2012) menjelaskan bahwa pentingnya mise en scene dalam film 

adalah untuk memberikan ekspresi kedalam film. Untuk merasakan apa yang terjadi 

dalam film bagi para penonton. Penting untuk bisa memberi setiap elemen mise en 

scene sebuah arti, Karena mereka berpotensi untuk memberi sebuah ekspresi yang 

kohesif, yang bisa langsung dirasakan oleh penonton (hlm. 26). 

Untuk merancang mise en scene, Rabiger menjelaskan bahwa sutradara 

harus membuat sebuah deskripsi setiap scene yang akan dibuat, dengan membuat 

catatan bagaimana sutradara mau penonton merasakan emosi apa di scene tersebut. 

Lalu ubah deskripsi per scene ini menjadi sebuah koreografi yang mendukung 

emosi yang direncanakan untuk penonton. Baru sutradara dapat memikirkan secara 

detil bagaimana per scene nya akan dibuat (hlm. 348). 

2.2.1 Blocking 

Blocking adalah salah satu elemen dari mise en scene. Blocking merupakan 

pergerakan aktor relatif dengan kamera di dalam setting. Rabiger (2007) 

menjelaskan bahwa melalui blocking, penonton dapat menangkap sudut pandang 

yang terdapat didalam cerita. Sudut pandang ini penting bagi penonton untuk 

mengetahui siapa karakter utamanya, dan apa perasaan yang dirasakan oleh 

karakter utama, berserta dapat menciptakan mood tersendiri dalam scene tersebut 

(Rabiger, 2008, hlm.78). 
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Brown (2011) berkata, Blocking juga menciptakan efek kedalaman. 

Misalnya seorang karakter yang sedang duduk di samping kanan frame, mengawas i 

anaknya yang sedang bermain di taman yang berposisi di tengah frame, dan ada 

bangunan tinggi sebagai background, akan menciptakan depth of field (hlm. 106). 

Seperti yang Rabiger, M. (2008) jelaskan, mise en scene dimulai dari 

pembuatan deskripsi setiap scene yang akan dibuat. Lalu menuangkan deskripsi 

tersebut menjadi koreografi setiap scene, bagaimana blocking karakter bergerak 

dalam ruangan untuk memperkuat emosi yang ingin penonton rasakan (hlm. 348). 

Sutradara dapat mempertimbangkan berbagai macam komposisi blocking 

untuk membuat situasi politik dalam ruang. Maksudnya siapa yang dominan dalam 

scene tersebut, siapa yang dibawah control oleh orang lain, siapa berbicara dengan 

siapa, dan sebagainya  (Rabiger, 2008, hlm. 299). 

Seperti yang dijelaskan oleh Rooney dan Belli (2011), penting untuk 

mengetahui dimana, kapan, dan kenapa karakter bergerak dalam scene. Penonton 

harus merasakan empati terhadap karakter dalam film. Sutradara dapat membuat 

penonton tertawa, menangis, marah, hanya melalui blocking. Pergerakan kamera 

tidak akan bisa melakukan ini. Membuat emosi yang bisa dirasakan oleh penonton 

dapat dilakukan dengan identifikasi cerita, dan tentu saja performa dari actor 

tersebut. Mengapa karakter A bergerak menjauh dari karakter B? apakah karena 

karakter A marah? Atau karakter B mengancam? Mengapa karakter C menangis 

saat sedang mandi sambil bersandar ke dinding? (hlm. 79) 
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2.2.2 Lighting 

Menurut Brown (2011), lighting atau pencahayaan memiliki banyak bentuk, 

arti, dan tidak ada cara yang paling benar untuk menerangi sebuah scene. Semua 

kondisi lighting harus memiliki alasan untuk mendukung cerita atau gagasan utama 

dalam film tersebut. Lighting dalam film dapat dibilang bagus jika bisa mengatur 

dan menyeimbangkan warna, membentuk dan memberi dimensi untuk subject dan 

object yang di shoot, dapat memberi tekstur, membuat sebuah emosi dengan mood 

dan tone, dan pengendalian exposure. 

Brown juga mengatakan bahwa arah cahaya utama atau disebut juga sebagai 

key light, adalah salah satu aspek terpenting dalam pengaturan cahaya dalam sebuah 

scene. Istilah yang sering digunakan untuk menerangi subject dengan keylight yaitu; 

depan, ¾ depan, samping, ¾ belakang, dan belakang/back light. Penggunaan arah 

key light penting untuk menentukan mood dari sebuah scene.  

Jika cahaya utama datang dari belakang subject, atau yang disebut juga 

sebagai backlight, dapat membuat suasana scene menjadi gelap atau misterius. 

Teknik ini sangat penting untuk membuat cahaya di scene seperti terlihat gelap 

tanpa pengurangan cahaya atau under exposing, dan membuat penonton merasakan 

mood yang kelam (Brown, 2011, hlm. 113). 

2.2.3 Setting 

Lobrutto (2002) berkata bahwa setting atau movie set, dapat mencakup lokasi 

shooting, furnitur yang digunakan, dan semua properti yang terdapat didalam 

frame. setiap lokasi yang dipilih harus menunjukan background dari karakter itu 
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sendiri. Dari segi ekonomi, kultural, geografis, moral, sosial, dan pandangan dia 

terhadap segala sesuatu. Setiap benda atau furnitur yang masuk kedalam frame 

harus mempunyai tujuan dan cerita. Mengapa mereka ada disana? Kenapa warna 

merah dominan? Kenapa kamar nya berdebu? Tujuan dari penempatan properti 

seperti ini dapat memberi background kepada karakter, untuk membuatnya lebih 

nyata dan hidup. 

Setting bisa merupakan sebuah tempat umum atau tempat khusus. Seperti 

yang dijelaskan oleh Pramaggiore dan Wallis (2005), setting juga dapat bersifat 

nyata ataupun imajiner, secara mereka akan ditata untuk mendukung cerita dalam 

film (hlm. 60). Setting juga dapat menjadi penanda waktu kapan cerita itu terjadi. 

Karena setting yang ditata sedemikian rupa untuk membentuk arsitektur zaman 

dulu, dan untuk membentuk arsitektur zaman sekarang pasti berbeda. Pratista 

(2008) mengatakan bahwa setting yang merujuk tempat dan waktu akan membuat 

penonton percaya kepada cerita dalam film. 

Establishing, seperti yang dijelaskan oleh Promaggiore dan Wallis (2005), 

adalah fungsi utama dari setting. Agar penonton paham dengan waktu dan lokasi, 

penataan setting harus dengan tepat. Penonton dapat merasakan mood yang berbeda 

beda mengikuti cerita dan setting dalam film. 
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2.2.4 Point of View 

Rabiger (2007) berkata bahwa Point of View atau POV adalah salah satu cara untuk 

membuat penonton dapat menghubungkan dirinya dengan film. POV dapat 

menceritakan keseluruhan film atau membatasi pengetahuan penonton sama seperti 

karakter dalam film. Seperti yang dijelaskan oleh Rabiger, POV dalam sebuat cerita 

tulisan, terbagi dua yaitu omniscient POV, dan subjective POV. 

Menurutnya, omniscient POV membuat penonton dapat melihat 

keseluruhan cerita dari sudut pandang ketiga, yang hanya mengamati, tanpa terbatas 

ruang dan waktu. Pembaca dapat disuguhi cerita dari masa lalu, atau bahkan masa 

depan, sekaligus mengupas cerita secara bertahap. Berbeda dengan subjective POV, 

yang terbatas dengan pengetahuan dari karakter dalam cerita. Pembaca dapat 

mengikuti petualangan karakter mengupas cerita secara perlahan tanpa mengetahui 

apa yang sedang terjadi. 

POV dalam film memiliki perbedaan dengan POV dalam cerita. Dibutuhkan 

berbagai elemen teknis framing, blocking, dan editing untuk membuat sudut 

pandang dari sesuatu. Seringkali omniscient POV digunakan dalam film, dengan 

beberapa kali menyempitkan POV menjadi pemikiran karakter, untuk memahami 

apa yang karakter sedang pikirkan atau rasakan. 

Dengan omniscient POV, penonton dapat mengamati dan menginterpre tas i 

secara bebas terhadap segala situasi yang terjadi terhadap karakter didalam film. 

POV, seperti yang dijelaskan oleh Rooney dan Belli (2011), dapat digambarkan 

dengan cara subjektif. Kamera yang diambil dengan pov karakter dapat bersifat 
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sangat personal dan subjektif. Penonton akan merasakan seperti mereka didalam 

film, dan kamera tidak akan bersifat seperti sebuah karakter, melainkan persektif 

penonton itu sendiri. 

POV bersifat objektif juga dapat digambarkan ketika kamera mengambil 

gambar dari jauh dua orang yang saling berbicara. Dan jika semakin dekat kamera 

dengan subjek, seperti shot over the shoulder, akan semakin subjektif (hlm. 96). 

2.3. Grief 

Seperti yang dibahas oleh Worden (2009), bahwa grief adalah respon manusia 

ketika kehilangan seseorang atau sesuatu. Segala bentuk kehilangan yang meliputi 

meninggalnya orang tercinta, atau bahkan dipecat dari pekerjaan. Semua orang bisa 

merasakan grief, dan bagaimana mereka berurusan dengan rasa grief  bisa berbeda-

beda.  

Worden juga mengatakan bahwa reaksi yang pada umumnya dirasakan oleh 

seseorang yang sedang merasakan grief antara lain; perut yang sakit, dada dan 

kerongkongan yang tegang, sulit bernafas, pemikiran yang terganggu, susah fokus, 

rasa bersalah, marah, shock, dan banyak lainnya. Semua reaksi dari grief ini bisa 

membuat seseorang tidak selera makan, sulit tidur, mimpi buruk, tidak bisa 

melupakan seseorang, dan sebagainya. Di salah satu kasus ekstrim, grief dapat 

menyebabkan trauma, dan menimbulkan sifat hoarding. 
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2.3.1 Hoarding 

Menurut Steketee dan Frost (2011), hoarding adalah tindakan memiliki dan 

menyimpan yang berlebihan. Barang yang disimpan dapat berbentuk makanan, 

baju, koran, boneka, benda benda sentimental seperti foto, dan banyak lagi. 

Manusia sering menyimpan benda yang bersifat sentimental, untuk selalu 

mengingat masa lalu, dan berbagi ikatan emosional kepada orang lain yang 

memiliki benda yang sama, atau kepemilikan bersama. Namun seperti segala sifat 

manusia lainnya, kepemilikan dan penyimpanan benda dapat dikategorikan dari 

normal sampai berlebihan. 

Steketee dan Frost juga mengatakan penyakit hoarder dapat timbul secara 

sadar atau tidak sadar. Perlahan-lahan mengumpulkan suatu benda yang sejenis 

seperti koran, atau gelas karena merasa akan terpakai di hari esok, lalu berubah 

menjadi lautan koran dan gelas. Ini merupakan tindakan hoarding secara tidak 

sadar. 

Penyakit hoarder juga dapat timbul ketika seseorang mengalami trauma. 

Seperti meninggalnya orang yang dicintai, lalu merasa harus tetap menjaga ikatan 

emosional, lalu dia mengumpulkan barang-barang yang dapat mengingatkan dia 

terhadap orang yang telah meninggal. 

2.3.2 Attachment 

Bowlby (1969) mendefinisikan attachment sebagai ikatan emosional terhadap 

orang lain. Bowlby menjelaskan bagaimana kecendrungan manusia untuk membuat 
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ikatan yang kuat dengan orang lain, dapat membuat seseorang bereaksi secara 

emosional ketika ikatan tersebut putus atau hancur. 

Menurut Bowlby ikatan yang kuat ini ada karena manusia butuh merasa 

aman dan nyaman. Ikatan ini sudah tumbuh dari kecil, ketika bayi merasa terikat 

secara emosional dengan ibunya. Biasanya ikatan dengan orang tua akan berlanjut 

menjadi lebih kuat seiring anak tumbuh. Anak yang telah bertumbuh dewasa dapat 

meneruskan kebutuhan akan ikatan ini ke orang lain yang bukan merupakan 

keluarganya atau significant others. 

Jika tujuan dari sifat ikatan ini untuk mempertahankan ikatan emosi satu 

dengan yang lain, segala situasi yang akan merusak ikatan ini akan menimbulkan 

reaksi yang berbeda beda. Makin besarnya seseorang berpotensi kehilangan 

seseorang atau sesuatu, semakin besar pula dia akan bereaksi. Menjadi manja, 

menangis, bahkan marah besar dapat merupakan reaksi yang akan terjadi sampai 

ancaman yang bisa merusak ikatan tersebut hilang. 

Tapi ketika sebuah situasi membuat seseorang kehilangan ikatan tersebut 

secara permanen, reaksi spesifik lainnya akan bermunculan. Mulai dari denial, tidak 

percaya bahwa dia telah kehilangan seseorang, anger, marah tidak terkontrol 

kepada siapa saja, terutama ke dirinya sendiri, bargaining, berpikir apa yang akan 

dia lakukan jika situasi ini berbeda, dan depression, ketika semua perasaan 

bercampur aduk menjadi satu, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan merasa 

hidup dia tidak ada artinya (Bowlby, 1969). 
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2.4. Analisis Script 

Seperti yang dijelaskan oleh Dancyger (2011), langkah pertama dalam pembuatan 

ide sutradara adalah dengan membaca dan menganalisis naskah. Naskah dapat di 

intepretasi dengan segala arah. Penulis naskah sudah menulis dengan menggunakan 

berbagai macam alat naratif seperti premis, karakter utama yang ingin mencapai 

satu tujuan dengan harus membuat dua pilihan yang berlawanan, dua buah karakter 

pembantu yang bertujuan untuk melawat karakter utama dan yang lain untuk 

membantu karakter utama mencapai tujuan dia  (hlm. 73). 

Sturktur naratif dari sebuah naskah, tersusun dari konflik sampai resolusi 

dan juga disertai oleh banyaknya risicing action seperti halangan, orang, atau 

sebuah kejadian yang mempersulit karakter utama untuk mencapai tujuannya. 

Struktur naratif memiliki plot dan karakter yang dikemas dalam sebuah genre untuk 

ditentukannya dramatic arc dari naskah tersebut (Dancyger, 2011). 

2.4.1 Karakter 

Field (2005) menjelaskan bahwa karakter adalah seseorang dalam cerita yang 

timbul karena sebuah insiden. Sebuah karakter bisa merupakan hasil dari 

pengalaman hidup seseorang di dunia nyata ataupun dibentuk secara fiktif. Karakter 

dan insiden hadir dalam dunia yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Karakter 

terbentuk dari sebuah insiden, dan insiden dapat terjadi karena perbuatan dari 

karakter. 

Field mengatakan bahwa karakter membutuhkan deskripsi untuk menjadi 

hidup, mencakup kepada 3 bidang; fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Tiga 
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bidang ini dengan singkat disebut juga sebagai 3d character. 3d character ini yang 

membentuk luar dan dalam karakter dalam cerita, dan akan menjadi suatu arahan 

bagaimana cerita akan berlanjut berdasarkan sifat dari karakter tersebut. 

Intepretasi karakter dalam naskah sudah berupakan tugas dari sutradara 

seperti yang dijelaskan oleh Dancyger (2011). Sutradara mengintepretasi karakter 

naskah untuk dibuat 3d character. Ketiga bidang yang bersatu untuk membuat 

sebuah karakter akan menaikan integritas karakter film dan terlihat seperti nyata. 

Tujuan dari hasil intepretasi ini adalah untuk menaikan empati penonton terhadap 

film. 
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