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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan 

manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial, 

dalam interaksi dengan kelompoknya. Keluarga adalah kelompok primer 

paling penting dalam masyarakat, yang terbentuk dari hubungan laki-laki 

dan perempuan, Keluarga yang murni merupakan kesatuan sosial yang 

terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. (Murdok 1949 dikutip oleh Dloyana, 

1995: 11).1 

Penting untuk orang tua dalam memberikan komunikasi yang efektif, 

agar anak lebih bertanggung jawab. Faktor penyebab sang anak sulit 

mendapatkan jodoh ialah pemaksaan yang sering diucapkan oleh sang ibu 

yang menyebabkan sang anak mulai terbiasa dan menganggap ucapan ibu 

sebagai angin lewat dan akan kembali pada keesokan hari nya.2 

Dengan adanya komunikasi, permasalahan yang terjadi diantara 

anggota keluarga dapat dibicarakan dengan mengambil solusi terbaik. 

Komunikasi merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam 

keluarga. Bukan tanpa alasan, keluarga menjadi kelompok sosial pertama 

dan tempat belajar sebagai mahluk sosial. Karakter anak pun dapat terbentuk 

dari komunikasi tersebut. 

 
1 https://dalduksulbar.com/wp/pentingnya-komunikasi-di-dalam-keluarga/ 
2 https://baiturrahmanonline.com/global/news/pentingnya-komunikasi-dalam-keluarga/ 
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Dari data yang telah didapatkan, penulis sangat tertarik sekali mengangkat sebuah film 

pendek yang bergenre Drama keluarga komedi. Dimana genre ini lebih menekan sisi 

psikologis dari si pemain. 

Film merupakan hasil proses kreatif sineas yang memadukan berbagai unsur seperti 

gagasan, sistem nilai, pandangan hidup, keindahan, norma, tingkah laku manusia, dan 

kecanggihan teknologi. Film merupakan bagian dari industri kreatif yang berfungsi sebagai 

media komunikasi, hiburan serta edukasi bagi penonton. Film umumnya dibangun dengan 

banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk berbagai system tanda yang bekerja sama dengan 

baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah 

gambar dan suara, kata yang diucapkan ditambah dengan suara- suara lain yang serentak 

mengiringi gambar-gambar dan musik film.3  

Film adalah alat komunikasi yang sangat berpengaruh karena film menampilkan audio 

visual atau sama dengan gambar dan suara dengan hal tersebut  masyarakat  yang 

menontonnya akan lebih mudah untuk mengerti apa pesan yang ingin disampaikan dalam 

film tersebut. Karena setiap film pasti punya pesan yang terkandung didalamnya dan dapat 

berupa apa saja dalam menyampaikannya. Setiap gaya, sikap, perilaku tokoh yang 

ditampilkan dalam film dapat ditiru oleh yang menonton nya, disinilah proses belajar yang 

rumit berlangsung.4 

Disini penulis ingin membuat sebuah film pendek. Film pendek adalah film yang 

berduarasi pendek dengan cerita yang singkat, biasanya dibawah 60 menit. Pada 

kenyataannya membuat film pendek jauh lebih rumit dibanding membuat film berduarsi 

 
3 Alex Sobur. Semiotika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009. Hal 128 
4 Teguh Trianton, Film sebagai Media Belajar. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013. Hal 57 
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panjag. Pesan film pendek yang dibuat harus sampai kepada penonton dengan durasi yang 

cukup pendek. 5 Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan film atau 

orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik.6 

Genre dapat dipahami sebagai system orientasi, ekspektasi dan konvensi yang beredar 

di industri, teks dan subyek ( Neale, 1981). Ada banyak bentuk sebuah film , seperti: action, 

petualangan, animasi, biografi, komedi, kejahatan (crime), dokumentasi, drama, keluarga, 

fantasi, film-noir, game show, sejarah, horror, musical, misteri, romantic, thriller, western, 

slasher, eksploitasi sex, dan mockumentary.7 

Cerita drama adalah jenis cerita fiksi yang bercerita tentang kehidupan dan perilaku 

manusia sehari-hari.8 Drama merupakan sebuah cerita yang klise didalam kehidupan sehari - 

hari yang biasanya berceritakan tentang kehidupan, percintaan dan dilema dalam hidup.9  

Dalam film “Tiga-Tiga” menceritakan tentang seorang anak yang berada di situasi 

berbahaya dimana umur sang anak saat ini telah mencapai angka 33 tahun, angka tersebut 

adalah angka krusial untuk mencapai suatu momen pernikahan, dalam kesehariannya sang 

anak tidak pernah melewati ucapan “Kapan Kamu Nikah?” yang terlontar dari mulut sang 

ibu. Kalimat itu seolah - olah sudah menjadi makanan sehari – sehari untuknya. Karna sang 

anak sudah lelah mendengar perkataan tersebut, ia memberanikan diri untuk melamar sang 

kekasih dan berniat untuk mengajak sang kekasih untuk menikah, namun diluar dugaan sang 

kekasih menolak dan menginginkannya putus lantaran ia ingin menjadi wanita karir, disaat 

 
5 Anton mabruri KN, Manajemen Produksi Program Acara TV – Format Acara drama, Jakarta, PT Grasindo, 2013, 
halaman 6 
6 Heru Efendi. Mari Membuat Film. Jakarta. Erlangga. 2009 Hal 4 
7 https://www.scribd.com/doc/244290257/43/IV-1-6-Pendekatan-Kreatif (online) diakses pada 27 Agustus 2019 
8 Elizabeth Lutters. Kunci Sukses Menulis Skenario. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2004. halaman 35 
9 https://id.scribd.com/doc/244290257/PERANCANGAN-FILM-PENDEK-YANG-BERJUDUL-AKU-KAMU-
DIA-docx (online) diakes 27 Agustus 2019 
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itu juga Alex menganggap hari itu adalah hari tersial sepanjang hidupnya. Sekian lama ia 

bepisah dengan mantan kekasihnya, ia bertekad untuk membuka hati dan mencari pengganti 

mantan kekasihnya. Namun entah kenapa setiap perempuan yang ia dekati selalu berujung 

tragis dan ia hampir menyimpulkan dan meyakini bahwa ia terlahir sebagai perjaka tua. 

Disaat ia berkumpul dengan sahabatnya dan menceritakan semua kejadian dimana ia 

berusaha mencari pasangan, Alex di ledeki habis – habisan oleh kedua sahabatnya yang 

menyebabkan Alex diam tanpa perlawanan.  Kemudian disaat mereka sedang asik bercanda 

tiba tiba mantan Alex yang bernama Bella datang dan memberi undangan pernikahan atas 

nama Alex & Bella, sontak kedua sahabat serta alex kaget membacanya, namun disaat Bella 

memberitahu Alex disurat undangan tersebut adalah Alex orang lain saat itu pula Alex tidak 

sadarkan diri/pingsan. 

Dalam pembuatan tugas akhir ini dikerjakan oleh tim yang terdiri dari 4 mahasiswa 

broadcasting mercubuana, diantaranya ialah Sutradara, Penulis naskah, DOP (director of 

photography), dan editor.  

Disini penulis bertugas sebagai sutradara. Sutradara adalah orang yang bertugas 

mengarahkan sebuah film sesuai dengan manuskrip. Pada masa yang sama, sutradara 

mengawal petugas atau  pekerja teknik dan pemeran untuk memenuhi wawasan 

pengarahannya. Seorang sutradara juga berperan dalam membimbing kru teknisi dan para 

pemeran film dalam merealisasikan kreativitas yang dimilikinya. 

Sutradara tertarik ingin memproduksi film drama cinta karena dalam film tersebut 

nantinya akan berbicara tentang perasaan. Dimana perasaan cinta, kasih, tulus, dan ikhlas 

untuk melakukan suatu hal tergambar dengan jelas dalam film tersebut. Dan dalam 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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kenyataannya, di kehidupan sehari-hari di masyarakat juga tidak jauh dengan perasaan cinta. 

Dan cinta merupakan bumbu dalam sebuah kehidupan. 

Drama cinta kasih yang tulus dalam berperilaku sehari-hari yang ada dalam film 

nantinya menggambarkan bagaimana seharusnya manusia berprilaku. Karena pada 

kenyataannya saat ini, manusia pada umumnya sudah mulai bersikap matrealistis dan tidak 

tulus. Semua hal harus memiliki “take and give” bukan lagi “give and give”. 

Sebuah film tidak akan terlepas dari seorang Sutradara. Sutradara adalah orang yang 

memimpin jalannya proses produksi.  Oleh karena itu, Sutradara  memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang berat. Di lapangan seorang sutradara berperan sebagai manajer, 

kreator, dan sekaligus inspirator bagi anggota tim produksi dan para pemeran. Peran yang 

sedemikian besar mengharuskan sutradara memahami benar konsep cerita, memahami 

situasi lingkungan maupun psikologis para pelibat produksi, dan juga harus memahami 

bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan semua pelibat produksi. Ibarat tubuh 

manusia, sutradara adalah otaknya, dan yang lain adalah seluruh anggota badan. Otak 

memerlukan anggota badan untuk mewujudkan gagasan, badan memerlukan otak untuk 

tugas seorang sutradara adalah menerjemahkan atau menginterpretasikan sebuah skenario 

dalam bentuk imaji/gambar hidup dan suara. Pada umumnya, seorang sutradara tidak 

merangkap sebagai produser, meskipun di Amerika cukup banyak sutradara yang 

merangkap produser seperti beberapa kali Kevin Costner merangkap sutradara sekaligus 

produser10 

 
10Roy Thompson Christopher Bowen, Grammar Of The Edit.Prancis.Taylor.2009. Hal 108 
Hassanuddin 200  Drama karya Dalam Dua Dimensi, Bandung : Angkasa 
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Menjadi seorang sutradara adalah seseorang yang wajib memiliki jiwa pemimpin. 

Tanpa adanya jiwa kepemimpinan yang dimiliki, maka seorang sutradara tidak akan bisa 

menciptakan karya seni sesuai dengan yang diinginkan.11 

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, seorang sutradara bekerja sama dengan kru 

film dan pemain film. Selain itu sutradara juga harus turut terlibat dalam keseluruhan 

pembuatan film, mulai dari pra produksi, produksi dan pasca produksi.12 Sutradara juga 

dituntut memiliki rasa estetika yang tinggi, supaya hasil yang diproduksi dapat dinikmati 

dan diterima oleh pemirsa13 

Sebuah film tidak akan terlepas dari seorang sutradara. Sutradara adalah seseorang 

yang memberikan pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis di 

sebuah pementasan drama, pembuatan film dan sebagainya. Konsep dan makna pesan dari 

sebuah film yang akan diproduksi berada ditangan seorang sutradara. Seorang sutradara juga 

harus memiliki tujuan dan maksud yang jelas dari pesan yang akan sampaikan dalam 

filmnya. 

1.2 Permasalahan  

Dikarenakan banyak sekali stigma masyarakat mengenai usia, kami ingin 

menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebuah pernikahan itu adalah sesuatu yang 

sangat sacral dan oleh karna itu, tidak ada jaminan diusia berapa kita akan menikah, 

berdasarkan masalah diatas, kami sangat tertarik sekali dan akan memproduksi film cerita 

pendek drama tersebut karena saya selaku Sutradara ingin menggabungkan sebuah aspek 

kehidupan keluarga dan cinta. Disini penulis mengambil peran sebagai Sutradara, dimana 

 
11 Harymawan. Pengantar Bermain Drama. Bandung: Rosda. 1993. 45 
12 Fajar Nugroho. Cara Pinter Bikin Film Dokumenter. Yogyakarta. Indonesia Cerdas. 2007, 116 
13 Gerzon R. Ayawaila. Dokumenter dari ide sampai Produksi. Jakarta. FFTV-IKJ PRESS. 2008, 88 
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saya harus mengemas dan menggarap dari segi cerita agar menarik untuk ditonton dan 

memilih seni peran karakter.  Dengan durasi yang cukup singkat untuk sebuah film, saya 

ingin menunjukkan pemahaman tentang film secara luas, dengan alur cerita yang menarik. 

Bahwa penulis akan membuat sebuah karya Film fiksi “Tiga-Tiga” menekankan pada 

konsetrasi permasalahan mengenai sulitnya mencari jodoh ditengah tekanan dari Orang Tua. 

1.3 Tujuan Perancangan 

 Dalam setiap perancangan suatu film pasti melahirkan suatu tujuan yang dapat 

dinikmati maupun dirasakan dimasyarakat, tujuan tersebut meliputi: 

1. Meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam membuat sebuah film pendek, khususnya 

mahasiswa Broadcasting Universitas Mercu Buana. 

2. Menghargai karya mahasiswa Broadcasting, sehingga mahasiswa dapat terinspirasi, 

termotivasi dan mempunyai semangat untuk menghasilkan karya yang berkualitas. 

3. Menumbuhkan sifat persuasif dalam diri Mahasiswa dan memotivasi Mahasiswa agar 

tidak berhenti untuk terus berkarya. 

 

1.4  Manfaat Perancangan 

1.4.1 Manfaat Akademis  

 

Secara akademis khususnya bagi Fakultas Ilmu Komunikasi, penelitian 

inidiharapkan mampu memberikan masukan pengetahuan dibidang Broadcasting 

mengenai film drama. Terutama dari teknik sinematografi dan penyuntingan gambar. 

Serta dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang  akan datang.  Selain itu juga 

dapat bermanfaat bagi sarana pengetahuan akan film dan pembuatnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

Dan manfaat lainnya dari film drama “Tiga - Tiga” adalah sebagai tontonan 

alternatif para pencinta film pendek dan juga sebagai referensi untuk pembuatan film 

pendek lainya.  
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