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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Grief atau rasa duka adalah sebuah emosi yang mungkin pernah dirasakan oleh 

semua orang. Grief bisa dirasakan ketika seseorang kehilangan orang terdekat, 

putus hubungan, atau bahkan ketika dipecat dari suatu pekerjaan. Sebuah reaksi 

normal untuk seseorang yang mengalami grief untuk bertindak sesuatu diluar 

kebiasaan orang normal. 

Emosi grief dapat datang serentak dengan emosi lainnya seperti marah, 

sedih, bingung, dan lainnya. Karena itu, respon seseorang ketika dia mengalami 

grief dapat bervariasi, dari denial bahwa dia telah kehilangan seseorang, marah 

kepada orang lain yang bilang orang yang meninggal sudah tidak ada, terperangkap 

dalam pemikiran apa yang dia bisa lakukan berbeda untuk mencegah dia kehilangan 

seseorang, depresi dan melampiaskan ke aktivitas seperti meminum alcohol 

berlebihan, dan sebagainya. 

 Melampiaskan emosi adalah kegiatan yang natural, sesuatu yang 

membentuk manusia. banyak faktor yang menentukan apa yang akan seseorang 

lakukan ketika dia kehilangan orang penting dari hidupnya, seperti seberapa dekat 

dia dengan orang ini, apa status sosial mereka (ayah-anak atau suami-istri), apa 

kontribusi orang ini dalam kehidupan dia, dan sebagainya.  
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Pemanfaatan sifat dari emosi grief dalam film MEMOIR adalah guna 

memperjelas emosi Patrick ketika kehilangan istrinya, Anastasia. Semua yang 

Patrick lakukan dan rasakan ketika Anastasia sudah tidak lagi berada di sisinya. 

Dalam film digambarkan Patrick yang melampiaskan rasa sayangnya pada 

Anastasia dengan mengumpulkan barang barang yang berhubungan dengan dia. 

Marah ketika ada orang lain mengatakan bahwa Anastasia sudah tidak ada. Emosi 

grief yang dirasakan oleh Patrick akan digambarkan melalui mise en scene. 

Sutradara adalah nahkoda dalam sebuah produksi film. Dia yang 

mengontrol semua elemen kreatif untuk dituangkan ke dalam  film. Elemen kreatif 

dapat merupakan semua aspek audio dan visual. Elemen visual yang terdapat dalam 

frame film disebut juga mise en scene. Sutradara memiliki tanggung jawab yang 

sangat besar untuk mengontrol mise en scene dalam film. 

Mise en scene adalah semua elemen visual yang masuk kedalam film. Dapat 

mencangkup warna, acting, blocking, setting, lighting, dan sebagainya. Mise en 

scene membantu sutradara untuk menyampaikan pesannya kepada penonton tanpa 

memberitahu melalui verbal. Mise en scene sangat penting untuk disusun secara 

tepat untuk membuat audience merasakan film tersebut. Emosi audience bisa 

dipengaruhi oleh mise en scene. 

Berangkat dari ini penulis ingin membuat sebuah perancangan mise en 

scene untuk membuat penonton merasakan emosi grief sama seperti apa yang 

terjadi dalam film.  
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1.2. Rumusan masalah 

Bagaimana proses perancangan mise en scene dalam menggambarkan emosi grief 

dalam film Memoir? 

1.3. Batasan Masalah 

Topik yang dibahas pada tulisan ini adalah pembuatan emosi grief dalam film 

Memoir melalui mise en scene. Agar penulisan laporan Tugas Akhir ini lebih fokus, 

penulis membatasi permasalahan tulisan ini pada pemanfaatan teknik blocking, 

lighting, setting, dan point of view yang terdapat dalam scene Patrick berbaring 

sendirian dan mengobrol dengan guci abu Anastasia, Patrick mandi dan menangis 

saat sedang keramas, dan saat perdebatan Patrick dengan Jason kenapa banyak 

sampah dirumahnya. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Laporan ini bertujuan memperlihatkan bagaimana mise en scene dapat 

menggambarkan emosi grief dalam film Memoir. Selain itu, laporan ini juga 

sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana desain (S.Ds) di Universitas Multimed ia 

Nusantara. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Adapun manfaat Tugas Akhir ini adalah: 
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1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis mengenai mise en scene 

dan pemanfaatannya melalui proses riset dan mengaplikasikannya pada proyek 

berikutnya. 

2. Bagi Universitas sebagai koleksi perpustakaan dan bahan refrensi untuk 

angkatan berikutnya. 

3. Bagi pembaca agar pembaca dapat lebih memanfaatkan unsur-unsur yang 

terdapat dalam mise en scene untuk membuat sebuah film dengan emosi grief.  
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