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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Seorang sutradara memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat sebuah film. 

Sutradara dapat mengatur dan mengontrol segala hal yang dapat mendukung visi dan 

misinya di dalam film berdasarkan pandangannya. Tema adalah sebuah hal utama 

dalam membuat sebuah film. Karena menurut Rooney dan Belli (2011) bahwa semua 

scene sangatlah membantu dalam mengkonsepkan sebuah tema, dan tema bukanlah 

sebuah plot di dalam cerita, tetapi plot dapat tergambarkan melalui sebuah tema (hlm. 

5). Sehingga peran karakter di dalam setiap scene samalah pentingnya untuk 

menggambarkan tema tersebut, dan perjalanan sebuah character’s journey lah yang 

akan menuntun arah tema dari awal hingga akhir cerita.  

 Menurut Seger (2010) film adalah sebuah gambar visual yang dapat 

mengantarkan sebuah arti (hlm. 138). Sehingga tema juga dapat divisualisasikan 

berdasarkan penggambaran karakter dan blocking. Dengan begitu penulis ingin 

membahas tentang perancangan character’s journey untuk menggambarkan tema pada 

film RINDU MALAM, yang mungkin akan bermanfaat bagi para pembaca yang dapat 

menerapkan konsep ini ke dalam filmnya. 

Perancangan Characters Journey..., Kelvin, FSD UMN, 2018
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 Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan character’s journey dapat menggambarkan tema pada film 

RINDU MALAM? 

 Batasan Masalah 

Penulisan character’s journey dibatasi pada karakter Lili. Dimana perancangan 

character’s journey dibatasi pada penggambaran karakter dan blocking karakter untuk 

menggambarkan tema sandaran hidup. 

 Tujuan Skripsi 

Penulisan skripsi ini adalah untuk merancang character’s journey yang dapat 

menggambarkan tema pada film RINDU MALAM. 

 Manfaat Skripsi  

Manfaat penulisan skripsi ini berguna untuk menambah wawasan dan sebagai 

pembelajaran yang dapat diterapkan pada sebuah konsep film para filmmaker. 

Terutama bagi sutradara yang ingin merancangan sebuah character’s journey yang 

dapat menggambarkan tema dari sebuah film, dan juga menjadi salah satu aset 

dokumen skripsi universitas yang dapat meluluskan seorang mahasiswa.

Perancangan Characters Journey..., Kelvin, FSD UMN, 2018




