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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penyutradaraan 

Rabiger (2013) mengatakan bahwa di dalam sebuah produksi film, seorang 

sutradara merupakan orang yang menentukan visi kreatif di dalam film. Sutradara 

tidak mengandalkan dirinya sendiri melainkan melibatkan kolaborasi dari tim 

yang berpengalaman dan ahli di masing-masing bidang. Dalam kapasitas 

kolaborasi, sutradara sebagai pemimpin harus memiliki kepercayaan diri akan 

visinya dalam film. (hlm. 6-7). Seorang sutradara bertugas untuk mengoordinasi 

staff untuk membuat film. Meskipun kekuasaan sutradara bukanlah kekuasaan 

yang absolut, namun sutradara adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil 

akhir gambar dan suara dari film yang dibuat (Bordwell, Thompson & Smith, 

2017, hlm. 19).  

Menurut Perkins hal yang merupakan kontrol penting dari sutradara adalah 

apa yang terjadi di dalam gambar dan frame. Sutradara mengontrol keseluruhan 

action secara mendetail dan bisa bersifat personal atas perlakuannya terhadap 

situasi yang berada di dalam naskah. Bahkan apabila sangat personal maka, semua 

perlakuan dapat berbanding terbalik dengan perlakuan yang berada di dalam 

naskah itu sendiri (dikutip dari Buckland, 2015, hlm. 83). Salah satu yang harus 

dilakukan oleh sutradara adalah mendesain shot dan mise en scene di dalamnya. 

Menurut Rabiger (2013) yang dimaksud dengan shot adalah kesatuan terkecil dari 

film. Di dalam shot mengandung informasi yang diberikan kepada penonton. Shot 
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bisa berlangsung hanya beberapa frame maupun bermenit-menit (hlm. 149). 

Semua hal yang berada di dalam shot dan di setiap framenya harus dirancang 

terkebih dahulu. Rancangan tersebut disebut dengan mise en scene. 

2.1.1. Mise En Scene 

Menurut Bordwell, Thompson dan Smith (2017) yang dimaksud dengan mise en 

scene adalah keseluruhan kontrol sutradara akan apa yang ada di dalam frame. 

Hal-hal yang berada di dalam frame berupa set, pencahayaan, make-up dan 

kostum, staging dan performance aktor (hlm 113). Sedangkan menurut Rabiger 

(2013) yang dimaksud dengan mise en scene adalah keseluruhan elemen yang ada 

di dalam shot, bisa berupa subyek, pergerakan, benda, set, dan latar yang memberi 

makna pada tiap shot dan diwakili melalui aspek visual yaitu pencahayaan, warna, 

tekstur dan komposisi. (hlm. 149). Menurut Buckland (2015) yang dimaksud 

dengan mise en scene adalah keseluruhan hal yang didesain di atas panggung. 

Hal-hal tersebut bisa berupa desain set, pencahayaan dan pergerakan karakter 

(hlm. 4). Menurut Gibbs (2002), mise en scene bukan hanya hubungan antar aktor 

maupun aktor dan set sekitarnya, melainkan hubungannya dengan kamera dan 

pandangan penonton. Menurutnya, mise en scene juga berbicara framing dan 

pergerakan kamera. Unsur-unsur mise en scene adalah pencahayaan, kostum, 

warna, props, dekorasi atau set, action dan pengadeganan, ruang, posisi kamera, 

dan framing. Menurut Bordwell, Thompson dan Smith (2017), terdapat empat 

unsur umum dari mise en scene yaitu set, kostum dan make-up, pencahayaan, dan 

staging (termasuk acting dan pergerakan dalam shot). 
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2.1.1.1. Set 

Di dalam film, set digunakan bukan hanya sebagai isi dari kejadian-

kejadian yang dialami oleh manusia tetapi bisa digunakan secara dinamis 

untuk masuk ke dalam action di dalam cerita naratif. Set bisa dimanipulasi 

sedemikian rupa untuk membentuk keotentikan bahkan dengan bangunan 

yang secara sengaja dibangun. Warna di dalam set juga menentukan 

pengembangan naratif untuk menunjukkan keadaan kota dari karakter 

yang ditransformasikan oleh vitalitas dan spontanitas Selain itu bagian 

kecil dari set adalah prop yang digunakan untuk memanipulasi shot dan 

bisa digunakan untuk motif (hlm. 117-118) 

2.1.1.2. Kostum dan Make-Up 

Kostum dalam film bisa digunakan untuk motif, menunjukan karakterisasi 

serta perubahan perilaku dari karakter. Sutradara biasanya 

menghubungkan warna kostum dengan set karena dapat menunjukkan 

perkembangan naratif di dalam film. Dengan mengkombinasikan dengan 

set, kostum dapat memperkuat naratif dan pola dari tema film. Selain 

kostum, make-up yang diberikan pada aktor digunakan untuk 

menunjukkan impresi tertentu dari karakter karena kamera terkadang 

merekam hal detil di wajah aktor yang tidak dapat dilihat di kehidupan 

normal (hlm 119-121). 
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2.1.1.3. Pencahayaan 

Pencahayaan dalam film bukan hanya agar segala hal bisa terlihat. Setiap 

filmmaker menginginkan bahwa setiap gambar memberikan pengaruh 

secara visual oleh karena itu dilakukan manipulasi cahaya. Bagian yang 

lebih gelap dan lebih terang digunakan untuk menyusun komposisi serta 

action dan menuntun mata penonton untuk melihat benda maupun action 

tertentu. Pencahayaan juga dapat digunakan untuk mengartikulasi tekstur 

(hlm. 126-127). 

2.1.1.4. Staging 

Sebagai sutradara biasanya yang dilakukan adalah mengarahkan 

penampilan aktor. Hal ini merupakan satu komponen utama dalam mise en 

scene yaitu figur yang dilihat di dalam layar. Mise en scene membiarkan 

kesatuan elemen untuk mengungkapkan ekspresi dan pemikiran serta 

memunculkan pola. Sebuah penampilan aktor terdiri atas elemen visual 

berupa fisik, gesture dan ekspresi wajah. Acting itu sendiri pun 

menanyakan akan realitas itu sendiri. Penyesuaian genre dan acting sangat 

penting untuk mendukung mise en scene (hlm. 132-134). 

Menurut Rabiger (2008) yang dimaksud dengan blocking adalah 

pergerakan dan perpindahan aktor maupun kamera dalam hubungannya 

dengan yang lain. Dengan terus bereksperimental dengan blocking, maka 

dapat ditentukan sebuah pola mengenai emosi, persepsi, pemikiran dan 

perasaan karakter. Selain itu, melalui blocking, dapat ditelusuri lebih jauh 
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mengenai politik ruang. Siapakah yang dominan, siapakah yang 

terdominasi, siapa yang terkekang dan terkontrol (hlm. 299). 

2.1.2. Aktor 

Seorang aktor merupakan salah satu tanggung jawab dari sutradara dan 

merupakan unsur penting di dalam mise en scene. Menurut Rabiger (2008), aktor 

di dalam film berbeda dengan aktor dalam teater. Aktor dalam teater bisa 

berakting karena adanya dukungan simbiosis dari penonton. Namun, aktor dalam 

film tidak memiliki dukungan apapun karena satu-satunya penonton ketika aktor 

berakting adalah sutradara. Oleh karena itu, seorang aktor film harus benar-benar 

masuk ke dalam karakter yang diperankan baik berupa cara berpikir, merasakan 

sesuatu, dan melakukan sesuatu sama seperti yang kita lakukan dalam kehidupan 

nyata (hlm. 222). 

 Menurut Comey (2002), tugas seorang aktor adalah mengingat dialog, 

memahami keinginan dan intensi dari sutradara, memahami karakter dan semua 

keadaan yang diberikan dari sutradara. Dalam memahami karakter, seorang aktor 

harus memahami tujuan dan keinginan dari karakter tersebut serta memahami 

bagaimana bertindak dan berpikir sesuai dengan budaya tempat karakter tersebut 

hidup.  

2.1.3. Karakter 

Karakter merupakan unsur terpenting di dalam cerita yang diperankan oleh aktor. 

Menurut Costello (2006) seorang karakter jarang ditunjukkan dalam cerita dari 

awal ia lahir. Namun, karakter sudah melewati banyak waktu dalam hidupnya. 

Oleh karena itu karakter harus dibuat nyata dengan menambahkan latar belakang 
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kepada karakter. Latar belakang tersebut bisa berupa kelas sosial, tempat karakter 

hidup dan tinggal, pandangan politik, dan hal-hal lain yang menjadi penyebab 

utama terbentuknya karakter tersebut. (hlm. 64). Diperkuat dengan teori Morrel 

(2006) sebuah karakter memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut 

bisa berupa sejarah karakter tersebut, mengakibatkan bagaimana ia bertindak dan 

berpikir. Selain itu latar belakang karakter bisa merupakan pengaruh dari sebuah 

era, sejarah keluarga dan kejadian-kejadian besar seperti perang dunia yang dapat 

memengaruhi jalannya cerita (hlm 18). Salah satu yang mempengaruhi 

terbentuknya karakter adalah gender.   

2.1.4. Need 

Setiap karakter di dalam film memilki needs atau kebutuhannya masing-masing. 

Menurut Weston (1996), needs terbagi menjadi lima yaitu spine, tujuan objective, 

action verbs, unconscious objective , dan choosing objective (hlm. 98). 

2.1.4.1. Spine 

Menurut Weston, yang dimaksud dengan spine adalah sesuatu yang sangat 

diinginkan oleh karakter hingga karakter tersebut rela berkorban untuk 

mendapatkannya. Kata lain dari spine adalah “super-objective”. Bahkan 

Weston menyebutkan bahwa spine adalah siapakah karakter itu sendiri dan 

memiliki kemungkinan bahwa spine bisa bersifat genetis. Untuk aktor, 

spine digunakan untuk mendesain peran. Setiap hal yang diputuskan oleh 

aktor semua berhubungan dengan spine (hlm. 99 – 102). 

Citra Maskulinitas Dalam..., Brandon Omar Hetarie, FSD UMN, 2018



10 
 

2.1.4.2. Objective 

Tujuan atau objective dari sebuah karakter bisa sangat spesifik di setiap 

scene-nya dan simpel.  Tujuan dari karakter bisa diotak-atik dan memiliki 

komponen fisik maupun emosional. Komponen fisik tersebut berarti 

bahwa apabila karakter ingin mencapai objective-nya maka karakter akan 

tahu karena ada kejadian secara fisik seperti menangis, tertawa dll. 

Komponen emosional muncul di mana objective tersebut tercapai atau 

tidak akan menjadi sebuah kejadian emosional dalam hubungan yaitu 

menang atau kalah. Selain itu, komponen emosional dalam objective 

adalah objective tersebut muncul dari needs dan perasaan karakter. 

Objective memungkinkan sebuah konflik dan kepekaan terhadap kejadian 

karena membuat karakter yang diperankan oleh aktor saling melakukan 

sesuatu bukan melakukan sesuatu untuk dialog (hlm. 102 – 103). 

2.1.4.3. Action Verbs 

Action Verbs atau dalam kata lain adalah kata kerja, memiliki dampak 

emosional bagi orang lain. Action verbs menstimulasi emosi dan dapat 

berubah karena adanya timbal balik antar karakter. Action verbs ini dapat 

berubah-ubah maupun sama di setiap scene-nya. Contoh dari perubahan 

action verbs adalah ketika ingin orang lain meninggalkan ruangan bisa 

menjadi mengundang orang tersebut keluar ruangan, memaksa orang 

tersebut keluar ruangan atau memohon orang tersebut keluar ruangan. 
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Mengundang, memaksa dan memohon memiliki efek emosional yang 

berbeda-beda (hlm. 103). 

2.1.4.4. Unconscious Objective 

Seorang sutradara harus mengetahui dan menentukan objective dari setiap 

karakter yang diperankan oleh aktor meskipun aktor tersebut tidak 

mengetahuinya. Aktor terkadang terjebak pada unconscious objective yang 

salah seperti keinginan untuk terlihat baik di depan produser, atau dalam 

kata lain, aktor tersebut memiliki sebuah objective khusus dibandingkan 

memainkan perannya secara organik. Oleh karena itu, menentukan sebuah 

unconscious objective harus membuat aktor tersebut bertahan sepanjang 

scene, sesuatu yang benar-benar jujur dan murni dari awal scene hingga 

akhir (hlm. 103 – 105). 

2.1.4.5. Choosing Objective 

Di dalam memilih sebuah objective, sutradara harus memilih sebuah 

objective yang bersifat aktif. Pemberian objective ini bukan semata-mata 

untuk mementaskan sebuah scene tetapi lebih kepada penyesuaian secara 

lebih dalam di dalam diri aktor. Dengan memberikan objective yang lebih 

dalam di aktor, membuat aktor tersebut berkonsentrasi lebih baik. Sebuah 

objective bukanlah hasil akhirnya, tetapi sebuah cetak biru untuk setiap 

scene-nya, karena objective berhubungan dengan sesuatu yang lebih dalam 

dan bukan hanya terpaku pada kata-kata yang diucapkan.  Dalam memilih 

objective akan lebih baik menggunakan sesuatu yang ke arah fisik dan 
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spesifik karena akan memudahkan aktor untuk merasakan sesuatu ketika 

hal yang secara fisik tersebut terjadi (hlm. 105 – 107). 

 

2.2. Gender 

Gender merupakan salah satu unsur yang berpengaruh kuat terhadap sebuah 

karakter dalam memandang dunianya. Gender juga berpengaruh terhadap cara 

berpikir dan bertindak sebuah karakter. Menurut Henslin (2007), gender 

merupakan suatu ciri sosial bukan ciri biologis. Gender dilihat berdasarkan 

perilaku apa yang pantas bagi kaum laki-laki dan apa yang pantas bagi kaum 

perempuan. Hal ini mengakibatkan konsep yang berbeda atas gender itu sendiri di 

masyarakat yang berbeda juga. Secara gender maka pembagian dibagi atas 

maskulinitas dan femininitas. Secara sosiologis, gender digunakan oleh 

masyarakat untuk mengontrol anggotanya baik maskulin maupun feminin. Gender 

memengaruhi pengalaman hidup setiap individu dan hal untuk memperoleh 

kekuasaan, kepemilikan serta penghargaan (hlm.42).  

Menurut Butler (1999), gender terbentuk secara budaya, oleh sebab itu, 

gender bukan disebabkan dari adanya kelamin dan atau sebagai kelamin itu 

sendiri (hlm.8). Butler juga mengatakan bahwa gender dapat dimengerti sebagai 

sebuah pengertian, yang secara seksual sudah dibedakan berdasarkan asumsi 

tubuh laki-laki maupun perempuan. Namun, pengertian ini muncul hanya apabila 

ada relasi satu sama lain (hlm.13).  
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2.2.1. Maskulinitas 

Menurut Moose (1996), maskulinitas adalah bagaimana laki-laki menyatakan apa 

yang mereka percayai sebagai kelakian (hlm.3) Hal ini juga diperkuat oleh 

Sussman (2012) bahwa yang dimaksud dengan maskulinitas adalah cara laki-laki 

menentukan perilakunya yang ideal sebagai seorang laki-laki (hlm.1). 

Maskulinitas terbentuk oleh konstruksi sosial bukan berdasarkan konstruksi 

biologis. Seperti yang dikatakan oleh Sussman (2012), bahwa tingkah laku setiap 

gender dalam hal ini maskulin, dibentuk atau dikonstruksi oleh lingkungan sosial 

dibandingkan biologis (hlm.3). Sama seperti yang dikatakan oleh Feasey (2009), 

bahwa maskulinitas terbentuk oleh budaya dan lingkungan dibandingkan biologis 

dan alamiah.  

 Terbentuknya maskulinitas diikuti oleh adanya ide mengenai peran laki-

laki atau male role. Kemunculan akan peran laki-laki ini berawal dari adanya sex 

role atau peran masing-masing kelamin. Menurut Connell (2005) terbentuknya 

peran masing-masing kelamin disebabkan karena adanya penetapan secara umum 

yang berasal dari laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Peran kelamin atau sex 

role tersebut terbagi menjadi dua di dalam kebanyakan konteks budaya, yaitu 

maskulin dan feminin yang secara mudah diinterpretasi sebagai peran kelamin 

yang diinternalisasi dan merupakan hasil dari sosialisasi (hlm. 21). 

 Menurut Connell (2005) paham mengenai male role ini gagal untuk 

membedakan antara perilaku dan ekspektasi. Banyak orang yang menggunakan 

male role untuk bersaing. Bahkan, teori dari sex role  ini memiliki permasalahan 

fundamental yaitu tentang perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini 
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dilakukan dengan kekerasan dan menekan isu paksaan asumsi secara luas (hlm. 

27). 

 Maskulinitas pun tercermin juga baik di dalam media massa, media cetak, 

televisi bahkan layar lebar. Menurut Feasey (2009), studi gender yang 

disinonimkan menjadi studi perempuan dan literatur tentang representasi 

perempuan di dalam media masa berfokus pada feminitas dan peran perempuan di 

dalam film (hlm.1). Menurut MacKinnon (2003) seperti dikutip Feasey (2009), 

teori feminis mengenai media lebih memperhatikan representasi maskulinitas, 

machismo, dan peran laki-laki karena dekonstruksi gambaran laki-laki dalam 

media mengalihkan perhatian pekerjaan feminis. Terdapat banyak representasi 

maskulinitas yang lekat dengan tatanan hegemonik dan hubungan antara 

maskulinitas dengan rumah tangga di media populer baik itu Hollywood, bintang 

film laga berotot, majalah gaya hidup pria, iklan serta olahraga (hlm. 2-3). Ide 

mengenai maskulinitas ini kemudian membentuk sebuah stereotype. 

2.2.2. Stereotype Maskulinitas 

Maskulinitas menjadi sesuatu yang stereotype karena terbentuk oleh dasar-dasar 

konstruksi sosial. Seperti yang disebutkan oleh Moose (1996), maskulinitas itu 

terbentuk berdasarkan pola-pola normatif dari moralitas dan sikap. Hal ini 

membentuk pandangan stereotype bagaimana laki-laki harus berlaku dan bersikap 

sebagaimana seharusnya di dalam masyarakat. Pandangan stereotype mengenai 

kelakian tersebut berupa kekuasaan, kehormatan dan keberanian (hlm.3-4). 

Diperkuat juga menurut Menurut Sarwono (2013), perempuan yang lekat dengan 

sifat feminimnya selayaknya untuk bekerja di sektor domestik yaitu berurusan 
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dengan pengaturan rumah tangga. Di lain pihak, laki-laki yang lekat dengan unsur 

maskulinnya selayaknya bekerja di sektor publik. Konstruksi gender maskulin dan 

feminin ini membentuk norma dan nilai dalam masyarakat di mana perempuan 

sudah seharusnya memiliki karakter yang feminin dan laki-laki sudah seharusnya 

memiliki karakter yang maskulin (hlm.50).  

2.2.3. Maskulinitas Hegemonik 

Stereotype maskulinitas yang berkaitan dengan kekuasaan, kehormatan dan 

keberanian memiliki hubungan erat dengan maskulinitas hegemonik. Menurut 

Connell (2005), konsep mengenai hegemoni ini berasal dari analisis Antonio 

Gramsci (prisoner notebook tahun 1948) tentang relasi kelas sosial yang ditujukan 

pada dinamika budaya, di mana sebuah kelompok mengklaim sebuah posisi untuk 

memimpin di dalam kehidupan sosial. Hegemoni dapat muncul karena adanya 

hubungan antara budaya ideal dan institusi kekuasaan secara kolektif. Dalam 

konteks maskulinitas, hegemonik dapat diartikan sebagai konfigurasi atas praktek 

gender yang menjawab masalah legitimasi patriarki yang menghasilkan dominasi 

posisi laki-laki atas perempuan. Bisnis kelas atas, militer dan pemerintah 

menyediakan gambaran yang meyakinkan tentang bentuk korporasi akan 

maskulinitas yang mengguncang kaum perempuan. Kesuksesan akan klaim 

kekuasaan daripada kekerasan secara langsung, menjadi tanda hegemoni (hlm.77). 

Menurut Connell (1995) seperti dikutip oleh Feasey (2009), yang dimaksud 

maskulinitas hegemonik adalah kelompok orang kulit putih, heterosexual, 

kompetitif, individualis, kelompok laki-laki pekerja yang mendominasi moral, 

budaya dan sektor keuangan (hlm.2). Sama seperti pandangan stereotype 
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maskulinitas yang berupa kekuasaan, menurut Kimmel (2004) dikutip 

berdasarkan Feasey (2009), maskulinitas hegemonik adalah laki-laki dalam 

kekuasaan, laki-laki dengan kekuasaan dan laki-laki berkuasa. Konsep 

maskulinitas hegemonik ini kemudian menjadi sebuah batasan standar untuk 

mendidik setiap laki-laki menjadi seorang “laki-laki sejati” (hlm.3). 

2.3. Kritik Feminisme terhadap Maskulinitas 

Kemunculan gerakan feminisme di kalangan masyarakat adalah karena 

bertahannya maskulinitas yang mendominasi perempuan. Butler (1990) 

mengatakan bahwa dasar dari feminisme ditemukan dalam identitas lintas budaya 

dan disertai gagasan bahwa penindasan terhadap perempuan memiliki bentuk 

tunggal yang sama secara universal atau bentuk struktur hegemonik patriarki atau 

dominasi maskulin (hlm.5). Sama halnya menurut Moose (1996) gerakan 

perempuan untuk mengubah pandangan, sikap dan moral mengenai feminisme 

muncul di Eropa pasca perang dunia. Seperti yang terjadi dalam Republik Federal 

Jerman, pada tahun 1965, sebagian besar laki-laki maupun perempuan 

mengatakan bahwa posisi perempuan adalah di rumah. Namun pada tahun 1983, 

segelintir laki-laki dan mayoritas perempuan yang sangat banyak menentang 

perlakuan tradisional tersebut. Gerakan tersebut menghasilkan istilah “perempuan 

baru” di mana perempuan mulai masuk dalam ruang publik yang dulunya tertutup 

untuk perempuan serta laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama 

di dalam keluarga (hlm.183).   

Menurut Moose (1996), stereotype maskulinitas sedang dalam tekanan 

yang kuat. Reaksi-reaksi tersebut bukan hanya berasal dari gerakan-gerakan 
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perempuan melainkan dari laki-laki itu sendiri. Perubahan tersebut datang dari 

ideal mengenai laki-laki dan menganjurkan apa yang menjadi gaya hidup yang 

dipandang tidak laki-laki. Tantangan terhadap maskulinitas stereotype mencakup 

apa yang dianggap sebagai kemunduran moral yaitu membuang kebijakan 

tradisional mengenai laki-laki dan menggantikannya dengan nilai-nilai yang lebih 

kepada pilihan pribadi (hlm. 183 &189).  

Sussman (2012) mengatakan bahwa atribut-atribut tradisional mengenai 

kelakian seperti kekuatan fisik, keagresifan, upaya individual, kejantanan lawan 

jenis serta dominasi atas perempuan sudah semakin terkepung dan tidak berfungsi 

di kalangan sosial. Hal ini disebabkan karena dunia yang semakin modern dengan 

munculnya komputer, hirarki kekuasaan, kebebasan akan homoseksualitas, serta 

kesetaraan gender. Selain itu, banyak laki-laki yang mengambil alih pekerjaan 

domestik di area keibuan yang secara historis merupakan tugas dari perempuan 

seperti mengurus anak (hlm.153-156). 
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