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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Director of Photography (DOP) adalah salah satu aspek penting dalam sebuah 

produksi film  bertugas tidak hanya mengambil gambar tetapi juga mengatur 

komposisi, lighting dan mengambil keputusan dalam menentukan aspek rasio 

bersama dengan sutradara. Pada dasarnya untuk menjadi penata kamera yang 

baik, diperlukan pemahaman pekerjaan DOP. DOP memiliki tugas penting 

menerjemahkan tulisan dan sekenario menjadi sebuah gambar yang 

memungkinkan penonton memahami dan masuk kedalam sebuah cerita 

(Lancaster, 2011, hlm. 1). Maka dari itu DOP harus bisa menggambarkan sebuah 

cerita dengan baik. 

Pada film ‘Scripted’ penulis berperan sebagai DOP bertugas untuk 

menggambarkan naskah cerita. Film berceritakan seorang wanita memiliki 

kekurangan pendengaran bernama Amanda yang mengikuti audisi pencarian bakat 

menyanyi pada sebuah stasiun televisi, dibabak terakhir dia bercerita tentang 

kisah sedihnya yang membuat juri menerimanya dan masuk kebabak utama. 

Namun semua itu adalah rekayasa dan sudah diatur dalam script.  

Sesuai dengan judul laporan tugas akhir Penerapan Tata Cahaya dan Tata 

Kamera dalam Film Berjudul SCRIPTED. Penulis akan menerapkan tata cahaya 

dan tata kamera pada film dan televisi. 

 

Penerapan Blocking..., Matthew Billy, FSD UMN, 2015
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah pada laporan tugas akhir ini adalah bagaimana penerapan 

blocking kamera pada televisi dan film dalam film Scripted? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam laporan Tugas Akhir ini adalah bagaimana  penerapan 

blocking kamera pada: 

1. Scene panggung 1 untuk menyerupai blocking TV 

2. Scene 13 – ruang audisi II sebagai penggambaran pada blocking film 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan laporan tugas akhir ini adalah bagaimana menerapkan blocking kamera 

Televisi dan Film dalam film SCRIPTED. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Laporan tugas akhir dengan topik pembahasan  Penerapang Blocking Kamera dan 

Film dalam film SCRIPTED ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak, 

antara lain penulis, Universitas, dan bagi pembaca 

1. Manfaat bagi penulis adalah dapat mengetahui segala hal yang berhubungan 

dengan penempatan kamera baik dalam televisi maupun dalam film.  

2. Manfaat untuk universitas adalah memiliki hasil skripsi yang berhubungan 

dengan penempatan kamera pada televisi dan film.  

3. Serta untuk pembaca dapat mempelajari dan memahami bagaimana 

penempatan kamera baik dalam televisi maupun dalam film. 

Penerapan Blocking..., Matthew Billy, FSD UMN, 2015




