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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, penulis menghimpun informasi dan teori yang berkaitan dengan 

peran seorang sutradara dalam pembuatan iklan Bandar Djakarta Ancol, antara 

lain teori perihal Corporate Video, Sutradara, Konsep Happiness. 

2.1. Corporate Video 

 

Gambar 2.1 Corporate Video Apple 

(youtube.com, 2010) 

Corporate video sudah mencapai generasi dimana sinematografer menyebut 

jenis video tersebut sebagai genre tersendiri seperti sebuah film. Perkembangan 

ini membuat filmmaker dengan ciri artistik merambah untuk memproduksi video 

promosi dan video pelatihan bagi perusahaan. Seiiring dengan publikasi dan 
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tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan, filmmaker dokumenter dapat 

merealisasikan kesempatan ini memproduksi corporate video sesuai dengan nilai 

kemanusiaan yang ingin diangkat oleh perusahaan. (Sweetow, 2011, hlm. 2) 

Video merupakan salah satu komponen visual dari sebuah iklan yang 

gambarnya ditonton oleh audiens. Hal ini yang membuat penonton tertarik untuk 

menjadi calon pelanggan sebuah produk. Sebuah video dapat berupa apa saja yang 

dapat dilakukan sebuah promosi penjualan, footage dari sebuah produk kepada 

pemasok barang, bahkan merekam gambar di dalam sebuah tempat perbelanjaan 

(Dahl, 2007, hlm. 125) 

Dahl (2007) mengatakan bahwa terlebih baik untuk memfokuskan elemen 

visual yang lebih penting daripada sebuah efek dramatisasi karena gambar dapat 

diciptakan secara efektif dengan bantuan teknologi komputer dan ilmu 

pengetahuan. 

Perusahaan juga kini telah memiliki berbagai alat canggih dari departemen 

video mereka dari aplikasi post production hingga infrastruktur jaringan 

penyimpanan yang membuat pengiriman data mudah di dalam satelit jaringan 

mereka. Tren pembuatan video telah berubah ke arah yang lebih modern. Ini 

disebabkan oleh fleksibilitas dan kecepatan kamera resolusi tinggi membuat 

pembuat corporate video cepat mengedit di dalam laptop saat perjalanan pulang 

dari shooting. (Sweetow, 2011, hlm. xvii) 
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2.1.1. Pengertian Corporate Video 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi Jenis Corporate Video 

(youtube.com, 2014) 

Peran corporate video telah bergeser dari sebuah industri perfilman yang berbeda 

dari film “asli” pada masa sekarang. Corporate video terdapat berbagai bentuk 

contohnya video talkinghead, corporate social responsibility, dan juga profil video 

perusahaan. (Sweetow, 2011, hlm. xvii) 

Dengan berkembangnya teknologi dengan harga yang lebih terjangkau 

perusahaan kini dengan mudah berinvestasi dengan alat perekaman gambar untuk 

memproduksi sebuah video serta memiliki tim in-house production untuk 

membuat video perusaahaan. Generasi pembuat film cerdas dan terbaik yang 

semakin banyak kini memiliki berbagai kesempatan untuk memproduksi 

corporate video di perusahaan yang membutuhkan pembuatan corporate video. 

(Sweetow, 2011, hlm. xvii) 
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2.1.2. Peran Corporate Video 

Menurut Sweetow (2011), peran corporate video selain menjadi media promosi 

yang bersifat menjual barang atau jasa juga berupa video yang berupaya 

mempromosikan dampak positif yang mempraktikan etika baik secara sosial dari 

sebuah perusahaan.  

 

Gambar 2.3 Video CSR McDonald’s 

(youtube.com, 2007) 

Bentuk corporate video ini disebut sebagai Corporate Social 

Responsibility yang berbentuk idealisme tinggi atas dampak sosial dari 

perusahaan besar sehingga membuat mereka untuk memproduksi sebuah 

dokumenter. Dalam hal ini contohnya perusahaan Google, sebuah perusahaan 

internet yang berada di Mountain View, California merilis program Google Earth 

Heroes project. (Sweetow, 2011, hlm. 2) 

Melalui corporate video yang diproduksi oleh Google, perusahaan tersebut 

menganggap ini adalah perayaan untuk orang-orang dan organisasi yang telah 
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menggunakan Google Earth sebagai media untuk membawa dampak perubahan 

yang baik. Salah satu bentuk video yang diproduksi Google Earth membantu 

untuk menelusuri pergerakan gajah di Kenya, dampak dari Google Earth secara 

langsung adalah untuk menyebarluaskan kesadaraan secara online melalui gambar 

dan video sehingga peburuan gajah di Kenya dapat dikurangi dari pemburu gajah 

ilegal. Bentuk video ini merupakan bagian dari tim marketing dan komunikasi 

Google untuk membuat video komunikasi “Googley” yang mengguggah, 

aksesibel dan berguna. (Sweetow, 2011, hlm. 2-3) 

Menurut Sweetow (2011) yang disebut sebagai video New Employee 

Orientation berfungsi untuk memperkenalkan karyawan tentang profil dan kultur 

dari perusahaan kepada karyawan yang ingin bekerja di perusahaan. Contoh dari 

pembuatan video ini adalah saat membuat video New Employee Orientation 

perusahaan tabungan dunia. Perusahaan ini menginginkan hasil yang terbaik 

untuk jumlah uang yang dikeluarkan, maka itu riset dan informasi dikumpulkan 

untuk target umur karyawan 18 hingga 24 tahun. Pada pembuatan New Employee 

Orientation perusahaan ini mengandung informasi yang menarik seperti untuk 

memberikan kredibilitas perusahaan melalui porfolio layanan peminjaman uang 

yang tetap stabil walaupun sedang dalam dalam krisis finansial. Ini merupakan 

hook untuk menjangkau nilai kepercayaan kepada perusahaan untuk membangun 

kepercayaan pada karyawan baru. (Sweetow, 2011, hlm. 3) 
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Gambar 2.4 Video CSR McDonald’s 

(youtube.com, 2002) 

Dalam situs Mcdonald’s terdapat sebuah video berdurasi 4 menit berjudul 

The Road to Sustainability yang diproduksi untuk menunjukan pekerjaan mereka 

sebagai sebuah perusahaan untuk meningkatkan produksi agrikultural ramah 

lingkungan dalam jangka panjang. Sebuah video montage yang dipadukan dengan 

musik tanpa narasi namun menjelaskan bagaimana Mcdonald’s mempraktikan 

penggunaan minyak yang di daur ulang dan pengemasan produk menggunakan 

fiber yang dapat daur ulang kembali. Untuk membuat video ini lebih mengguggah 

audiens untuk dapat percaya melestarikan lingkungan, perusahaan Mcdonad’s 

berafiliasi dengan Greenpeace untuk mendukung moratorium dalam 

menghentikan penebangan ilegal. (Sweetow, 2011, hlm. 3) 
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McDonald’s dengan aktif membuat 25 video lainnya sebagai topik untuk 

menunjukan upaya perusahaan dalam corporate social responsibility. Mcdonald’s 

telah bekerjasama dengan perusahaan lainnya seperti YouTube untuk 

mendistribusikan video humas mereka kepada umum. Video yang lainnya adalah 

mengenai waralaba potensialnya yang berbentuk sebuah video testimonial seorang 

pekerja paruh waktu Mcdonald’s berumur 15 tahun yang kini memiliki 

perusahaan miliknya sendiri senilai 2 juta Dollar AS. Video lainnya dalam 

YouTube Mcdonald’s umumnya bercerita tentang bagaimana bekerja di dalam 

Mcdonald’s yang sesungguhnya. (Sweetow, 2011, hlm. 3) 

 

2.1.3. Promotional Corporate Video 

 

Gambar 2.3 Montage dalam film Up 
(screencraft.org, 2018) 

Elemen-elemen yang membuat sebuah corporate video adalah teknik montage 

dengan melakukan pembukaan shot yang dipasangkan dengan musik membuat 

sebuah perkenalan terhadap penonton untuk mempersiapkan dan membuat 

suasana tertentu untuk menikmati video tersebut dengan menunjukan elemen 

seperti montage. (Sweetow, 2011, hlm. 10) 
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Sebuah perusahaan produk konsumen besar memproduksi corporate video 

untuk karyawan penjualan mereka di lapangan. Video yang ditampilkan 

digunakan sebagai pengganti presentasi PowerPoint konvensional, agar mereka 

dapat menunjukan iklan program dan dukungan sebagai penentu arah kemana 

sebuah perusahaan tersebut memasarkan produk. Video ini membutuhkan riset 

etnografis sebagai acuan respon sebuah produk yang di uji di pasar. (Sweetow, 

2011, hlm. 10) 

Gaya presentasi dari sebuah video untuk menampilkan ide dan fakta 

membutuhkan framework. Framework dalam konteks corporate video berbentuk 

seperti animasi atau grafis, demonstrasi produk, tur, dokementer sudut pandang, 

drama, parodi, wawancara, montage, narator kamera, diskusi panel, foto atau stok 

footage, dan juga video talking head. (Sweetow, 2011, hlm. 106) 

Dalam buku Corporate Scriptwriting yang ditulis oleh Donna Matrazzo ia 

mengatakan bahwa sebuah framework dalam corporate video harus mampu 

berintegrasi dengan fakta yang ingin ditampilkan. Sehingga, dari konsep, script 

dan treatment membuat corporate video lebih menarik, memotivasi dan 

menyenangkan.  (Sweetow, 2011, hlm. 106) 

Corporate video memiliki audiens yang unik yang biasanya dibayar untuk 

menonton video anda. Mereka akan lebih suka untuk dibayar daripada 

mengerjakan pekerjaan lain yang diminta oleh manajer mereka selain menonton 

video. Dalam beberapa kasus seorang karyawan baru harus menonton video 

dalam waktu yang mereka tentukan sendiri, seperti menonton via online dari 
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rumah. Untuk itu, lingkungan screening dan sikap dari audiens sangat 

berpengaruh saat menulis skrip video. (Sweetow, 2011, hlm. 111) 

Bagaimana saat penonton yang diharuskan menonton video saat mereka 

sedang dalam jam istirahat?  Apakah mereka akan menonton di dalam ruangan 

gelap setelah makan siang? Apakah mereka akan meninggalkan tempat kerja 

mereka sambil mengerjakan pekerjaan yang lain? Sebuah lingkungan menonton 

menunjukan bagaimana faktor eye candy dan musik upbeat diperlukan untuk 

mempertahankan perhatian dari penonton (Sweetow, 2011, hlm 111) 

Dalam menulis sebuah iklan TV, penulis harus berpikir secara visual. 

Mencoba untuk menggambarkan apa yang harus tampil di layar sedangkan kata-

kata yang ditulis secara diucapkan secara lisan. Jika ingin membuat sebuah iklan 

yang menjual set kamar tidur dengan bahan kayu cherry, sebuah scene dibuka 

dengan set kamar tidur, sebuah wide shot yang menunjukan dari selutuh isi toko, 

atau sebuah pohon cherry yang sedang berbunga. Secara umum shot yang urutan 

shot yang dihasilkan harus memberikan gambaran fitur dari set kamar tidur yang 

ingin dipasarkan dan memberikan informasi yang jelas tentang apa yang dijual 

dalam iklan (Dahl, 2007, hlm 126) 
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2.2. Sutradara 

 

Gambar 2.5 Ilustrasi Sutradara 

 (movieweb.com, 2016) 

Sutradara adalah seseorang yang memiliki visi atas sebuah karya audio visual atau 

film, dengan mengubah script atau teks menjadi shots atau yang disebut sebagai 

karya audio visual. Dalam hal penyutradaraan iklan, Sutradara mampu menjual 

dan mempromosikan produk atau jasa sebuah klien dengan mengimplementasikan 

penceritaan secara naratif berdasarkan konsep kreatif yang telah disetujui oleh 

klien. Sutradara adalah pemimpin dalam tim kreatif dan konselor dengan klien 

untuk menciptakan iklan. (Dancyger, 2006, hlm. 14) 

Dalam memahami audiens, kemampuan paling dasar yang diperlukan 

seorang Sutradara adalah riset. Riset melibatkan observasi lapangan untuk 

mengenali target audience, perilaku pelanggan, hingga latar belakang pergerakan 

perusahaan klien agar iklan memiliki visi yang sama dengan penciptaan konsep 

karya iklan. (Harell, 2017, hlm. 7) 
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Sutradara bekerja dalam semua fase pre-production hingga post-

production, termasuk editing, sound design, music composition, recording, dan 

mixing sehingga menjadi sebuah keseluruhan suara dari film, hingga tahap film 

selesai diproduksi. (Dancyger, 2006, hlm. 4) 

Dalam tahap produksi, interpretasi skenario, blocking, breakdown dari 

script menjadi shots yang spesifik, merupakan sebuah tanggung jawab dari 

Sutradara. Penulis naskah, sutradara, dan editor memiliki satu tujuan yakni 

mempunyai intensi pesan yang ingin disampaikan dengan bercerita secara efektif. 

(Harell, 2017, hlm. 29) 

 

2.2.1. Peran Sutradara 

 

Gambar 2.6 Sutradara Wes Anderson 

 (pitchfork.com, 2018) 

Seorang Sutradara berperan dalam menentukan tujuan dan identitas secara 

dramatis hingga membangun atmosphere dari film. Sutradara berperan dalam 

pemilihan aktor, mengumpulkan kru, development dari aktor lewat rehearsal, 
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mmengarahkan aktor dalam pembuatan film, mengawasi pengeditan dan 

memperhatikan sebuah proyek film hingga selesai. Dalam film festival, seorang 

Sutradara juga berperan dalam mempromosikan film ke festival-festival film. 

(Rabiger, 2007, hlm. 4) 

Rabiger (2007) berpendapat bahwa, dalam menyutradarai aktor, Sutradara 

dapat memecah komponen adegan agar lebih mudah dipahami dan mempermudah 

adegan mendapatkan yang diinginkan.  

Menurut Rabiger (2007) dalam menyutradarai aktor secara efektif 

diperlukan aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Membagi peran Sutradara menjadi crew dan cast; DP (Director of 

Photography) dan AD (Assistant Director) dapat memimpin tim kreatif 

dan cast agar secara efektif menyelsaikan masalah framing dan tata cahaya 

seperti menggunakan member crew sebagai stand-in. (Rabiger, 2007, hlm. 

417) 

2. Sebelum mengambil gambar; memainkan beberapa adegan sebelum 

mengambil adegan inti; untuk meningkatkan efektivitas shooting, AD 

dapat memberikan sinyal bahwa set sudah siap agar cast tidak menunggu 

lama. (Rabiger, 2007, hlm. 417) 

3. Setelah mengambil gambar; dengan sigap berseru “Cut”; apabila take 

yang diambil sudah baik, maka Sutradara dapat menyerukan “Print” yang 

mengartikan aktor sudah mencapai target acting yang diiginkan. Apabila 

harus mengambil take ulang, dengan sigap perjelas intensi Sutradara ke 

Penerapan Teknik Penyutradaraan..., Geffen Rajardjo, FSD UMN, 2019



17 
 

aktor. Untuk mendapatkan momentum yang terbaik, mengambil shot 

beberapa kali untuk mendapatkan kesempatan yang langka. (Rabiger, 

2007, hlm. 417-418) 

4. Permintaan dan masukan; tidak disarankan untuk mengecap aktor baik 

atau buruk, namun memberikan masukan dengan singkat dan percaya diri 

akan membuat aktor lebih dihargai dengan komunikasi yang dilakukan 

sehingga dari take selanjutnya akan terlihat perubahan. (Rabiger, 2007, 

hlm. 418-419) 

5. Apabila sebuah scene terhenti, lakukan side coaching; side coaching dapat 

diartikan sebuah momen diam sambil menginstruksikan kepada aktor 

dengan arahan yang baru agar output intensi aktor berbeda dari yang 

sebelumnya. (Rabiger, 2007, hlm. 419) 

6. Reaction shots; side coaching diperlukan dalam reaksi shot yang mudah, 

dibutuhkan Sutradara saat karakter harus bereaksi dengan spontan agar 

mendapatkan reaksi yang langsung dan asli. (Rabiger, 2007, hlm. 419) 

7. Untuk mengambil shot baru; selama mengambil take yang cukup baik, 

berikan informasi shot selanjutnya kepada DP dan lakukan persiapan 

terhadap cast. Apabila diperlukan waktu setup set, AD dapat 

mengantarkan cast ke tempat istirahat. (Rabiger, 2007, hlm. 419) 

Hati dari sebuah kreativitas adalah empati. Empati adalah mengerti apa 

yang dilihat, dipikirkan, dan dirasakan apa yang diinginkan audiens untuk 

memenuhi kebutuhan, keinginan, ketakutan dan aspirasi untuk dapat mendesain 
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sebuah pengalaman yang berhubungan dengan mereka. Dalam konteks 

penyutraraan iklan, seorang Sutradara mampu memahami audiens tentang apa 

yang mereka inginkan dalam hal penyutradaraan iklan. (Harell, 2017, hlm. 3) 

Untuk menyelaraskan nilai perusahaan klien ke dalam iklan, Sutradara 

memerlukan riset secara kualitatif dengan basis target konsumen, persona audiens, 

dan background perusahaan klien. Dalam memetakan buyer journey atau 

perjalanan pembeli membutuhkan rentang riset offline dan online, namun dalam 

segi teknik marketing untuk mendefinisikan perjalanan pembeli adalah sebagai 

berikut (Harell, 2017, hlm.11): 

1. Fase Awareness; customer tertarik dan sedang mencari solusi produk 

atau jasa produk klien. (Harell, 2017, hlm. 12) 

2. Fase Consideration; customer sedang membanding-bandingkan 

beberapa pilihan produk atau jasa dengan kompetitor klien. (Harell, 

2017, hlm. 12-13) 

3. Fase Decision; customer memutuskan untuk membeli produk atau jasa 

klien. (Harell, 2017, hlm. 13) 

4. Fase Postpurchase; customer sudah membeli produk atau jasa klien 

(Harell, 2017, hlm. 13) 

Dalam menyutradarai iklan, tantangan Sutradara secara kreatif adalah 

menarik perhatian calon customer dengan membangun relationship dengan 

memberikan nilai jual dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh klien. 

Dalam hal ini, membuat sebuah produk iklan video yang dapat membuat calon 

konsumen tertarik. Dalam konteks penyutradaraan iklan, seorang Sutradara 
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mampu menjual dan persuasi calon customer untuk tertarik mencoba produk atau 

jasa yang ditawarkan dalam seni kreativitas iklan. (Harell, 2017, hlm. 12)  

Pekerjaan Sutradara mencakup arahan aspek artistik seperti tata artistik, 

sinematografi dan tata cahaya, sound design, editing sesuai dengan konsep yang 

telah disetujui klien. Sutradara juga bertanggungjawab hingga film selesai di edit 

bersama dengan editor. Dalam dunia penyutradaraan, istilah director’s cut 

merupakan versi komplit pertama dari sebuah film diluar versi yang disusun 

bersama editor. (Rabiger, 2007, hlm. 4) 

 

2.2.2. Teknik Penyutradaraan Magic If 

 

Gambar 2.7 Konstantin Stanisvlaski 

(biography.com, 2014) 

Menurut Weston (1999), Konstantin Stanislavski adalah seorang aktor, sutradara, 

guru, pengarah artistik dari Moscow Art Theatre, Rusia. Magic If merupakan 

sebuah kunci saat memainkan karakter yang sangat berbeda dari watak asli aktor 
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sehingga membuat situasi karakter berbeda dari kehidupan nyata aktor tersebut. 

Dalam buku An Actor’s Work, yang dirancang oleh Stanislavski terdapat sebuah 

contoh Magic If dari sebuah étude (dalam arti sebuah komposisi musik pendek 

yang diciptakan untuk berlatih improvisasi), Stanislavski membuat sebuah adegan 

dimana ada seorang anak-anak yang terperangkap dalam sebuah rumah dan 

diintimidasi oleh orang gila yang mencancam nyawa mereka. Stanislavski 

memberikan sebuah konsep “bahwa ada sesuatu di dalam kehidupan nyata” dan 

dapat menggunakan teknik Magic If dengan merespons “apa yang akan lakukan 

jika orang gila diluar akan membunuhku dan teman-temanku, saya akan...” 

(Weston, 1996, hlm. 108) 

Buku yang dikarang oleh Stanislavski, memformulasikan teknik akting 

yang objektif dan terukur sehingga menghidupkan alam bawa sadar secara 

misterius. Ini semua menjadi memungkinkan untuk menciptakan struktur 

pertunjukan yang dapat diulang dengan mempertahankan realita dari momen ke 

momen, kejujuran emosional, dan juga kebebasan terdalam dari aktor.  (Whyman, 

2013, hlm. 23) 

Weston (1996) berpendapat bahwa, Stanislavski menggunakan istilah 

“komuni” sebagai suatu pemahaman bahwa aktor yang tidak berbicara 

menyampaikan kalimat secara satu sama lain namun lebih berdiskusi dalam 

sebuah komunitas seperti sebuah diskusi. 

Ide dari Stanivlasky sampai sekarang masih dikenal brilian dan radikal, 

dalam arti ide yang disampaikan dapat mencapai akar dari segala suatu pemikiran 

dan melawan standar yang umum adanya. Bagi produser, sutradara, penulis dan 
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bahkan aktor sulit untuk memamahi dan mempercayai bahwa seorang aktor 

berkomitmen lebih baik memilih memainkan yang mereka yakini daripada fokus 

memutuskan nada suara atau ekspresi wajah tertentu, tentunya film akan lebih 

baik apabila itu keluar dari ekspresi dan pemikiran aktor. (Weston, 1996, hlm. 

108) 

Seorang aktor harus berhubungan dengan sesuatu yang kuat di dalam skrip 

atau mereka tidak bisa berkomitmen dengan imajniasi mereka. Seorang aktor 

yang baik sekalipun jika tidak berkomitmen secara imajinatif akan terlihat hanya 

menjalankan perannya saja. Sehingga sulit membuat aktor bersinar di pusat emosi 

dari sebuah skrip. (Weston, 1996, hlm. 108) 

If merupakan sebuah ciptaan dalam sebuah pertunjukan sesuai dengan 

imajinasi sang pengarang. Seluruh rangkaian if dengan keadaan tertentu adalah 

teknik untuk mengubah suatu imajinasi menjadi hal yang dapat dipercaya di 

pertunjukan teater (Stanislavski, 1989, hlm. 60) 

Stanislavski (1989) mengatakan bahwa magic if dapat digunakan untuk 

mengubah perubahan eksternal dan internal dalam imajinasi untuk meyakinkan 

pikiran manusia akan sesuatu yang dapat dibayangkan. 

Stanislavski memberikan sebuah percontohan adegan dimana seorang 

anak dalam sebuah kelas duduk di kursi. Kemudian, anak tersebut diminta untuk 

berimajinasi bahwa ia duduk di kompor panas dan bertanya apa yang akan ia 

lakukan. Lalu, anak itu menjawab ia akan menyelamatkan diri untuk tidak 

terbakar dalam kematian. Stanivslaski menggunakan imajinasi sebagai given 
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circumstances dalam teknik magic if yang secara imajinatif dapat 

diinterpretasikan cara yang lebih halus. (Stanislavski, 1989, hlm. 59) 

 

2.2.3. Konsep Happiness 

 

Gambar 2.8 Ilustrasi Happiness 

 (biography.com, 2014) 

Menurut Rowley (2005), pada tahun 400 SM, Aristoteles mengusulkan bahwa 

semua manusia terlahir memiliki tujuan dalam hidup, berdasar dengan alasan dan 

bekerja terhadap panggilan hati, seorang manusia dapat mencapai kebahagiaan.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Professor Sonja Lyubomirsky di 

Universty of California-Riverside melakukan penelitian pada subjek dalam sebuah 

permainan word-game. Kemudian ia menanamkan indikator yang menentukan 

antara sukses atau gagal seperti mengizinkan partisipannya untuk melihat apakah 

peserta lain lebih cepat menyelesaikan permainannya. Lyubomirsky 

menyimpulkan bahwa, orang bahagia mengabaikan keberhasilan orang lain, 

karena mereka dapat memfokuskan pada kemampuan mereka masing-masing dan 

mencoba untuk meningkatkan kinerja masing-masing. Sementara orang yang 

kurang bahagia larut dalam emosi negatif, serta perbandingan yang negatif. Riset 
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ini menunjukan bahwa perbandingan kekayaan akan memboroskan energi untuk 

mengukur kekayaan berdasarkan apa yang dimiliki oleh orang lain. (Rowley, 

2015, hlm. 11) 

Kebahagiaan adalah sebuah mindset yang berada pikiran manusia yang 

dapat dirasakan atau tidak nyata namun menuju kehidupan yang 

menggembirakan. Untuk mencapai kunci kehidupan yang berbahagia manusia 

mampu bertindak dengan menentukan sikap, kebahagiaan yang sejati bukan 

berasal dari faktor material atau eksternal namun berasal dari faktor psikologis 

atau internal yang berdampak pada mental manusia. (Pollan & Levine, 2006, hlm. 

2) 

Elemen kebahagiaan berasal dari mindset manusia secara internal. Untuk 

mencapai kebahagian berasal bukan dari tindakan melainkan dari sikap atau 

tindakan, seluruh perkembangan kebahagian berasal dari pemikiran manusia yang 

membuat manusia dapat bertindak, memberikan respons dan menjawab. 

Seringkali manusia mencampur kepuasan dengan kebahagiaan, kepuasan yang 

bersifat sensual dan sementara namun kebahagiaan meruapakan hal yang bersifat 

spiritual dan permanen. (Pollan & Levine, 2006, hlm. 5) 

Semua manusia pada akhirnya tertarik pada orang dan peluang yang dapat 

membantu mencapai tujuan hidup. Untuk mengejar hal yang tinggi dan duniawi, 

manusia tidak perlu meninggalkan teman atau keluarga, tetapi manusia harus 

sadar bahwa perubahan dalam hidup terus ada. Saat manusia ingin mencapai 

sebuah tujuan, lingkungan ikut mendukung membantu mencapai tujuan tersebut. 

Menemukan dukungan menjadi lebih mudah karena ada jaringan-jaringan orang 
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yang dapat membantu seperti teman dan mentor. Setidaknya tetap berinteraksi 

dengan orang-orang terdekat tersebut lewat email, telepon, pesan teks, chatting, 

dan berbagai alat komunikasi lainnya. (Lewis, 2007, hlm. 291) 

Untuk bersatu dengan revolusi kebahagiaan dalam kehidupan, manusia 

perlu mengumpulkan keberanian untuk melepasakan kepercayaan dan pikiran 

yang tidak sehat yang selalu mematahkan tujuan dari hidup dan damai. 

Menajamkan pikiran dan belajar untuk menolak pemikiran yang membuat 

ketakutan dan kesendirian. Semakin banyak mendengar dan menghiraukan 

pendapat-pendapat dalam suara hati, akan lebih mudah kebosanan dan 

kesengsaraan lepas dari perhatian manusia. (Lewis, 2007, hlm. 304) 

 

2.2.4. Mise-en-scène 

Pengertian mise-en-scène digunakan sebagai penanda visual dari bahasa Perancis. 

Kemudian bahasa tersebut diterapkan pada bahasa Inggris dengan arti untuk 

meletakkannya dalam sebuah panggung. Dalam konteks sejarah, konten dari 

diatur layaknya sebuah frame. Komponen di dalam frame meliputi kostum, dekor, 

properti dan aktor tersebut. Dalam mise-en-scène sebuah pergerakan kamera dan 

penggunaan lensa juga dipikirkan agar elemen komunikasi dari bioskop dapat 

bekerja sebagai kesatuan yang ekspresif. (Gibbs, 2002, hlm. 20-21) 

Mise-en-scène dalam hal performa dari aktor memiliki hubungan yang 

erat. Selain mengesampingkan elemen dekor, pencahayaan, dan warna, 

penyampaian ekspresi dari penyutradaraan sebuah acting dapat memberikan 

banyak sekali arti yang berbeda dengan cara aktor menyampaikan interpretasi atau 
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saat aktor memiliki intensi dalam melihat sebuah momen tertentu. (Gibbs, 2002, 

hlm. 33-34) 

Mise-en-scène dapat tampak lebih menarik dengan keseimbangan dari 

pegerakan dan keikutsertaan antar karakter dalam sebuah jarak yang gawat seperti 

penerapannya dalam melodarama yang seringkali disampaikan kepada audiens. 

(Gibbs, 2002, hlm. 124) 
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