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BAB III 

METODOLOGI PENCIPTAAN  

 

3.1    Metodelogi penelitian 

Dalam pembuatan film Tugas Akhir ini, metode penelitian yang digunakan 

ialah penelitian secara kualitatif, dimana penelitian kualitatif merujuk pada 

penalaran baik secara tesktual maupun secara visual. Menurut Sugiyono (2008), 

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang 

bersifat interaktif dan fleksibel. 

Melalui metode kualitatif ini akan dicari hal-hal yang berkaitan dengan Film 

Pendek, Bullying, Thriller dan Super Wide. Secara garis besar terdapat empat 

teknik memperoleh data secara kualitatif, yakni studi literatur, wawancara, 

observasi, serta studi eksisting. Dalam Tugas Akhir ini penulis melakukan 

penelitian melalui studi literatur, observasi dan wawancara. Setelah semua data 

ditemukan selanjutnya akan dikaji guna mendapatkan kesamaan. Hal-hal yang 

sama berikutnya akan dijadikan instrumen kunci atau keyword. 

 

3.2    Objek Penelitian 

Dalam tahap ini dijelaskan objek penelitian yang mennjadi bahasan utama 

dalam pembuatan Tugas Akhir. Objek yang akan diteliti adalah bullying dengan 

fokus bullying secara verbal. Tidak semua jenis bullying akan diteliti dikarenakan 

dapat mengakibatkan melebarnya pembahasan. Sumber utama objek penelitian ini 

ialah bullying secara verbal. Target yang diteliti pada penelitian ini adalah remaja 
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perkotaan yang sedang mengeyam pendidikan digolongan Sekolah Mengah Atas 

dan Mahasiswa. 

 

3.3    Lokasi 

Tempat yang ditujuh untuk melakukan penelitian mencakup wilayah kota-

kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Gresik, dan Malang. Kota tersebut 

dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan mewakili kota besar dimana 

pertumbuhan dan perkembangan yang banyak teridentifikasi banyaknya 

pembullyan dikalangan remaja. 

 

3.4    Sumber Data 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini data sangat penting, agar 

laporan dapat dipertanggung jawabkan dan akurat. Sumber data pada laporan ini 

diperoleh dari buku-buku atau studi literatur. Studi literatur diperlukan untuk 

menemukan keaslihan data yang sudah diterbitkan baik dari buku ataupun dari 

jurnal dan laporan penelitian yang sudah ada. Selanjutnya sumber data dari 

observasi dengan cara memperhatikan rekaman yang ada ataupun observasi secara 

langsung ke lokasi penelitian. Serta dilakukan studi eksisting, untuk mempelajari 

film-film yang memiliki kesamaan dengan karya Tugas Akhir ini untuk 

memperoleh masukan tentang kelebihan dan kekurangannya. Bagian terakhir 

adalah wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian bidang sesuai 

dengan bahasan yang ada, untuk mendapatkan informasi. Sumber data secara rinci 

dijelaskan pada bagian selanjutnya yaitu pada bagian teknik pengumpulan data. 
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3.5    Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam kegiatan Tugas Akhir ini dilakukan agar dalam 

proses analisis data tidak terjadi penyimpangan materi serta tujuan yang dicapai. 

Teknik pengumpulan data diperoleh secara kualitatif. Dilakukan dengan cara 

membagi data menjadi 4 bagian berdasarkan latar belakang yang telah disusun, 

empat bagiannya yaitu Film, Thriller, Bullying, dan Super Wide . Data yang telah 

dipisah tadi akan dibahas lebih detail melalui studi literatur, wawancara, 

observasi, serta studi eksisting. Setelah semua selesai maka akan muncul keyword  

pada setiap bahasan keempat poin. Keyword yang telah ada akan masuk ke proses 

analisa lebih lanjut untuk menemukan keyword utama. Kemudian setelah 

ditemukan keyword utama, maka dapat dibuat konsep perancangan yang akan 

diimplementasikan dalam Tugas Akhir ini. 

 

3.5.1 Film Pendek 	

Pada tahapan ini, pengumpulan data lebih terarah kepada film. 

Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan keyword yang digunakan sebagai 

pedoman pembuatan Tugas Akhir ini. 

1.  Studi Literatur 

 Studi literatur dalam pembahasan mengenai film merujuk pada dua buku 

yaitu buku “Kamus Komunikasi”, Effendy (1989) serta “Film Pinggiran”, 

Prakosa Gotot (2008). Effendy dalam bukunya “Kamus Komunikasi” 

menjelaskan film adalah media yang bersifat visual dan audio visual  untuk 

menyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul disuatu 

tempat. Sedangkan Prakosa Gotot dalam bukunya “Film Pinggiran” 
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menjelaskan bahwa film pendek atau film alternatif adalah film-film yang 

masa putarnya kurang dari 50 menit (mengacu dari regulasi berbagai festival 

filmpendek internasional hingga tahun 1997), mempunyai variasi dalam 

menciptakan pandangan-pandangan baru tentang bentuk film secara umum, 

dan memberi fenomena pemahaman yang menggetarkan dalam pertumbuhan 

secara utuh. Dalam segi cerita, film pendek memiliki bahasa yang jauh 

berbeda dengan cerita film panjang. Baik mempergunakan tanda-tanda yang 

essensial, atau simbol-simbol yang secara tidak langsung bisa 

menggambarkan suatu keadaan atau cerita. 

 Berdasarkan dari kedua buku, Penulis menyimpulkan bahwa film pendek 

adalah media bersifat visual dan audio visual yang berdurasi kurang dari 50 

menit, dan mempunyai pandangan-pandangan baru tentang bentuk film dan 

fenomena pemahaman dalam pertumbuhan film secara utuh. Serta 

mempunyai pesan yang berbeda dengan film panjang. 

 Keyword: Media Message, dan Semiotika. 

2.  Wawancara 

a.  Igak Satrya Wibawa, S.sos. MCA. 

Wawancara dilakukan secara online kepada Staf pengajar Departemen 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

Surabaya, yang menyampaikan mata kuliah berkaitan dengan visual 

seperti film dan desain, cyberculture, dan creative art. Dan meraih gelar 

sarjana komunkasi pada tahun 1999 di Universitas Airlangga Surabaya. 

Gelar S2 dalam konsentrasi film studies dan creative arts diraih pada 
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2008 di Curtin University, Perth Australia, dan sebagai salah satu 

penggagas berdirinya Independen Film Surabaya (INFIS). 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Igak Satrya Wibawa, film pendek 

adalah film dengan durasi pendek dibawah 30 menit. Maksudnya adalah 

film yang memang mengutamakan durasi untuk meyampaikan ceritanya, 

jadi pemilihan cerita dan narasi penceritaannya harus berpatokan pada 

durasi. Dan desain cerita itu memang harus pantas dan layak disampaikan 

dalam film berdurasi pendek. Banyak film pendek yang terjebak dengan 

penceritaan yang konfliknya rumit dan tak cukup disampaikan dalam 

durasi pendek, sehingga yang terjadi adalah film pendek yang bercerita 

tentang cerita panjang. Pesan tak sampai, narasi tak efektif, karena cerita 

panjang dipaksa untuk menjadi film pendek. Pada film pendek, tak 

banyak subplot, kalaupun subplot-nya ada, dikemas disesuakan dengan 

durasi. Film pendek sebaiknya memaksimalkan semua elemen visual 

yang ada sebagai pembawa cerita, tak hanya mengandalkan dialog, tetapi 

elemen musik, latar, kamera, membawa narasi agar dapat memenuhi 

ekspektasi pada cerita. 

Berdasarkan wawancara kepada bapak Igak Satrya Wibawa, penulis 

dapat menarik kesimpulan, film pendek adalah film yang berpatokan 

desain pesan, pemilihan cerita, elemen visual, elemen musik, latar, dan 

kamera, kepada durasi dibawah 30 menit agar tidak terjadi konflik yang 

terlalu rumit. 

Keyword: Pesan 
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3.5.2 Thriller 

Pada tahapan ini, pengumpulan data terarah kepada genre film khususnya 

genre film thriller. Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan keyword yang 

digunakan sebagai pedoman pembuatan Tugas Akhir ini. 

1.  Studi literatur 

 Pada studi literatur ini dicari data mengenai genre thriller, melalui buku 

“Memahani Film”, Prasetia Himawan (2008) serta majalah “Cinemags”. 

Dalam “Memahami Film” menjelaskan Thriller tujuan utama genre ini adalah 

memberi rasa ketegangan, penasaran, ketidakpastian, serta ketakutan pada 

penontonnya. Alur cerita genre ini seringkali berbentuk aksi nonstop, penuh 

misteri, kejutan, serta mampu mempertahankan intensitas ketegangan hingga 

klimaks filmnya. Tema yang diangkat seputaran kelainan psikologi, 

pembunuh darah dingin, atau peristiwa yang terjadi akibat adanya eksperimen 

berbahaya. Kemudian menurut “Cinemags” menjelaskan genre thriller selalu 

mendapat tempat di hati penggemarnya. Sensasi ketegangan yang dirasakan 

ketika menonton film-film sejenis dapat memberikan sensasi tersendiri bagi 

penikmatnya. 

 Berdasarkan dari kedua studi literatur tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

thriller adalah bentuk jenis film atau genre film yang mempunyai tujuan 

utama memberi rasa ketengangan, penasaran, ketidakpastian, misteri serta 

ketakutan kepada penontonnya, dan memiliki alur cerita yang mampu 

mempertahankan intensitas ketegangan hingga klimaks filmnya. 

Keyword: Menegangkan, Misteri. 
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2. Wawancara 

 Haekal Ridho Affandy 

 Wawancara dilakukan secara langsung kepada Haekal Ridho Affandy selaku 

praktisi seni dibidang film, dan telah menghasilkan film pendek dengan genre 

thriller. 

 Dari hasil wawancara saudara Haekal Ridho Affandy, thriller adalah 

bentuk film yang memberikan penonton kesan menegangkan, mengejutkan, 

dan penasaran. Selain itu dalam segi plot atau alur cerita, film thriller 

mempunyai alur cerita berupa berpacu dengan waktu, aksi menantang, 

rencana kejam dari tokoh antagonis yang lebih kuat dan lengkap. Beliau 

menambahkan, dalam film thriller tampilan dari sebuah elemen pembunuhan 

yang menakutkan atau menjijikan telah menjadi hal yang wajar karena 

bertujuan untuk meningkatkan ketegangan dan hal itu disebut gimmick film. 

Berdasarkan wawancara kepada Saudari Haekal Ridho Affandy, penulis dapat 

menarik kesimpulan, thriller adalah bentuk film yang memberikan penonton 

kesan menegangkan, mengejutakan, penasaran, dan mempunyai elemen 

pembunuhan yang sifat gimmick untuk menambah kesan tegang kepada 

penonton. 

 Keyword: Menegangkan, Pembunuhan. 

3.  Studi Eksisting  

 Pada tahap studi eksisting penulis mengumpulan data melalui menonton film-

film yang bergenre thriller, yaitu film Modus Anomali dan Dara. 
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 a. Modus Anomali (2012) 

 
Gambar 3.1. Poster Film Modus Anomali 

Sumber: google.co.id 
 

 Director:   Joko Anwar. 

 Producer: Sheila Timothy. 

 Staring:     Rio Dewanto, Hannah Al Rasyid, Surya Saputra, Marsha Timothy. 

 Film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang sedang berlibur dengan istri 

dan kedua anaknya di sebuah kabin di hutan dikejutkan dengan kedatangan 

seorang tamu yang tak diundang. Sebelum dia itu menyadari apa yang terjadi 

apa yang terjadi, laki-laki itu mendapati dirinya terpisah dari keluarganya. 

Ketika dia mulai menemukan beberapa jam alarm yang terbesar di hutan itu, 

dia tiba-tiba harus berpacu dengan waktu jika ingin bertemu dengan 

keluarganya kembali.  Sementara itu, di hutan juga sedang berlibur jugasatu 



28	

	

keluarga lain, yang mungkin berkaitan dengan keanehan yang sedang ia 

alami. 

 b. Rumah Dara 

 
Gambar 3.2. Poster Film Rumah Dara 

Sumber: google.co.id 
 

Director: Mo Brothers (Kimo dan Timo). 

Producer: Delon Tio, Greg Chew, James Toh, Fresie Yeo. 

Staring: Shareefa Danish, Imelda Therinne, Arifin Putra, Ruli Lubis. 

 Film ini bercerita tentang Dara, seorang koki sekaligus pemilik restoran 

bintang lima yang terkenal dengan masakan dagingnya yang lezat. Ternyata 

daging pada masakan Dara adalah daging manusia. Dara mendapatkan 
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korbannya menggunakan kecantikan yang dia miliki untuk merayu 

korbannya, yang sebagian banyak pria. Di dalam rumahnya. 

 

 Tabel 3.1 Analisa data Studi Eksisting. 

FILM GENRE DURASI KEKURANGAN KELEBIHAN Ket. 
 
 
 
 

Film 
Modus 

Anomali 
 

 
 
 
 

Thriller 

 
 
 
 

1 Jam 
27 Menit 

  
Berhasil 

membawa 
penonton untuk 
mengikuti alur 

yang sudah 
dituliskan. 
Memberi 
kejutan di 

ending film 
 

 

 
Film 

Rumah 
Dara 

 

 
Horror, 
Thriller 

 
1 Jam  

35 menit 

 
Masih terlihat 
mainan, untuk 
barang yang 

dipakai 
 

 
Berhasil 
membuat 

ketegangan 
dengan trik-trik 

misterius 
 

 

  Sumber: Olahan Penulis (2017)  

 Berdasarkan studi eksisting dari film Rumah Dara dan Film Modus Anomali, 

penulis dapat menarik kesimpulan, film pendek bergenre thriller mempunyai 

elemen-elemen gimick yang digunakan untuk menambah unsur menegangkan 

dalam film. Pewarnaan film thriller warna-warna gelap agar mendukung 

nuansa suasana menegangkan dan kemisteriusan film. 

 Berdasarkan dari kedua literatur dan studi eksisting dari beberapa film yang 

bergenre thriller, penulis menyimpulkan bahwa film thriller adalah bentuk 

jenis film yang mempunyai tujuan utama memberi rasa menegangkan, 
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penasaran, serta ketakutan kepada penontonnya, dan memiliki alur cerita yang 

mampu mempertahankan intensitas menegangkan hingga klimaks filmnya. 

Keyword: Menegangkan 

 

3.5.3 Bullying 

Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan pada fokus bahasan masalah 

bullying. Untuk memperoleh data dari literatur dilakukan terhadap buku “Bullying 

Bikin Anak Depresi dan Bunuh Diri”, Susanti (2006) dan buku “Save Our 

Children From School Bullying”, Wiyani (2012). Data wawancara didapat setelah 

melakukan wawancara dengan Ibu Juni Ramahona Winnusa, M.Psi. yang 

merupakan seorang psikologi dan juga salah satu dosen psikologi di Universitas 

17 Agustus Surabaya. 

1. Studi Literatur 

 Buku pertama yang dijadikan literatur kajian dalam Tugas Akhir tentang 

bullying ini adalah buku “Bullying Bikin Anak Depresi dan Bunuh Diri”, 

karangan Susanti. Pada buku ini menjelaskan, suatu hal yang alamiah bila 

memandang bullying sebagai suatu kejahatan, dikarenakan oleh unsur-unsur 

yang ada di dalam bullying itu sendiri. Susanti (2006: 51) menguraikan unsur-

unsur yang terkandung dalam pengertian bullying yakni antara lain keinginan 

untuk menyakiti, tindakan negatif, ketidakseimbangan kekuatan, pengulangan 

atau repetisi, bukan sekedar penggunaan kekuatan, kesenangan yang 

dirasakan oleh pelaku dan rasa tertekan dipihak korban. Sedangkan menurut 

Wiyani (2012: 12) dalam buku “Save Our Children From School Bullying”, 

bullying merupakan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang atau 
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perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang 

dapat merugikan orang lain. Bullying dapat terjadi karena kesalah pahaman 

(prasangka) antar pihak yang berinteraksi. 

 Berdasarkan dari kedua buku, penulis menyimpulkan bahwa bullying adalah 

keinginan untuk menyakiti, tindakan negatif, ketidakeseimbangan kekuatan, 

pengulangan atau repetisi, bukan sekedar penggunaan kekuatan, kesenangan 

yang dirasakan oleh pelaku dan rasa tertekan di pihak korban bisa lebih juga 

akan menimbul traumatis. 

 Keyword: Agresi, tertekan, trauma. 

2. Wawancara 

 Juni Ramadhona Winnusa, M.Psi. 

 Wawancara dilakukan secara online kepada Ibu Juni Ramadhona Winnusa, 

M.Psi. seorang psikolog dan selaku dosen Universitas 17 Agustus Surabaya. 

 Dari hasil wawancara dengan Ibu Juni Ramadhona Winnusa, M.Psi. Bullying 

adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau 

kelompok orang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang bersifat 

negatif secara berulang kali yang tujuannya adalah menyakiti, merendahkan, 

atau menjatuhkan harga diri orang lain. Bentuk bullying juga sangat beragam 

salah satunya secara verbal seperti ejekan, memaki-maki, dan mengisolasi 

orang lain. Perilaku bullying menyebabkan efek traumatis yang cukup 

mendalam pada korbannya. Menurut beliau, bullying merupakan satu bentuk 

perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mengganggu 

orang lain. Perilaku agresi ini tidak hanya terbatas pada memukul atau 

penyerangan secara fisik tetapi segala bentuk perilaku yang mengancam. 
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Menurut beliau juga dampak dari bullying tidak hanya dirasakan oleh korban 

bullying yang merasa menjadi tertekan, tetapi dampak ini juga akan dirasakan 

oleh pelaku bullying, pelaku akan merasakan lebih angkuh dan terus 

melakukan rentetan-rentetan bullying yang lain dan mencari korban bullying 

yang lain. Terkadang juga korban bisa bullying mereka akan meniru praktek  

bullying tersebut kepada orang lain dengan lebih parah. 

 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Juni Ramahona Winnusa, M.Psi. penulis 

dapat menarik kesimpulan, bullying adalah merupakan salah satu bentuk 

perilaku agresi yang dilakukan secara berulang untuk mengganggu orang lain. 

Perilaku agresi ini tidak hanya terbatas pada memukul atau penyerangan 

secara fisik tapi juga bentuk perilaku mengejek, memaki-maki, dan 

mengancam. 

 Keyword: Agresi dan traumatis  

 

3.5.4 Super Wide 

 Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan fokus bahasan masalah teknik 

super wide. Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan Kyword pada 

bahasan ini yang guna sebagai pedoman pembuatan Tugas Akhir ini. 

1. Studi literatur  

 Buku yang dijadikan literatur kajian dalam Tugas Akhir tentang super wide 

ini adalah buku “Fotografi Digital”, karangan Rudyant Syndicate (2011). 

Pada buku ini menjelaskan wide angle merupakan pengambilan gambar 

subjek yang luas dan lebar, karakteristik pengambilan wide guna untuk 
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membangun suasana sebuah adegan. Dimana pengambilan wide  angle 

merupakan gaya dalam sebuah pengambilan gambar seni fotografi.  

 Berdasarkan dari studi literatur, penulis menyimpulkan bahwa wide angle 

merupakan pengambilan subjek yang luas dan lebar, wide angle merupakan 

gaya dalam sebuah pengambilan gambar seni fotografi. Super sendiri 

memiliki arti lebih makan super wide merupakan pengambilan subjek yang 

lebih luas dan lebih lebar. 

 Keyword: Luas, Lebar, dan Gaya 

2. Observasi 

 Untuk memperoleh data yang lebih banyak tentang super wide  maka 

dilakukan kajian dengan dua video yang menampilkan pengambilan gambar 

secara super wide, berikut adalah kajian terhadap kedua video tersebut. 

 a. Review Lensa Super Wide 0.4x 

 

Gambar 3.3. Review Lensa Super Wide 0.4x 
Sumber: www.youtube.com 
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b. iPhone6 plus Movie mode with wide and super wide conversion lens. 
Comparison with GoPro Hero 3+ 

 

 
Gambar 3.4. Wide and super wide 

Sumber: www.youtube.com 

Berdasarkan setelah dilakukan observasi dilakukan pada dua video diatas 

dengan mengamati  dan mencermati secara seksama, maka dapat di 

simpulkan bahwa super wide merupakan tampilan gambar yang luas dan 

lebar. 

Keyword: Luas, lebar 

 

3.6    Teknik Analisis Data 

 Berdasarkan setelah melakukan pengumpulan data kemudian proses 

selanjutnya adalah analisis data, data yang telah didapat dari berbagai sumber 

dikualifikasikan menurut darimana data itu didapat. Lalu diolah dengan mencari 

mana yang paling identik atau yang selalu ada saat proses pengumpulan data 

dalam bentuk tabel. 
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 Dari pembahasan film pendek, studi literatur, wawancara dan observasi 

yang telah dilakukan (lihat tabel 3.2), didapatkan keyword berupa Pesan, Semiotik 

Tabel 3.2 Pengumpulan Keyword Film Pendek 

Studi Literatur Observasi Wawancara Keyword 

Pesan Informasi Semiotik Pesan 

Semiotik Semiotik Pesan Semiotik 

    

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

 

 Dari pembahasan Thriller, dilakukan wawancara, studi literatur dan 

observasi (lihat tabel 3.3), didapatkan keyword berupa Menegangkan, Misteri, 

Pembunuhan. 

Tabel 3.3 Pengumpulan Keyword Thriller 

Wawancara Studi Literatur Observasi Keyword 

Menegangkan Misteri Pembunuhan Menegangkan 

Misteri Menegangkan Menegangkan Misteri 

   Pembunuhan 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

 

Dari pembahasan Bullying, wawancara, studi literatur dan observasi yang 

telah dilakukan (lihat tabel 3.4), didapatkan keyword berupa Agresi, Tertekan, 

Trauma. 
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Tabel 3.4 Pengumpulan Keyword tentang Bullying 

Wawancara Studi Literatur Observasi Keyword 

Trauma Tertekan  Agresi 

Tertekan Agresi  Tertekan 

Agresi Trauma  Trauma 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

 

3.7   Segmentasi, Targeting, dan Positioning 

Tabel 3.5 Segmentasi, Targeting, dan Positioning. 

STP 
Film Pendek Thriller tentang Bullying 

dengan teknik Super Wide 

 

Segmentation 

and targetting 

 

Demografis 

- Strada Pendidikan: 
- SMP, SMA, dan Mahasiswa 
-  
- Usia:  

14-25 Tahun 
 

- Gender: 
laki-laki dan perempuan 

Psikografis Kelas Sosial: Menengah 
Gaya Hidup: Standart 

Positioning 
Film ini dipertunjukan  kepada kalangan 
remaja hingga dewasa, tentang informasi dari 
bullying bahwa tidak adanya manfaat dan 
hanya bersenang-senang 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

Segmentasi, targeting, positioning pada film pendek ini ditujukan kepada 

masyarakat Indonesia, jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berusia 14-24 
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tahun atau remaja agar dapat menginformasikan bahwa bullying tidak ada 

manfaatnya dan hanya bersenang-senang diatas penderitaan orang lain. 

 

3.8     Menyajikan Data 

Berdasarkan dari hasil pencarian data dengan melakukan studi literatur dan 

studi eksisting, serta wawancara maka data akan disajikan dalam bentuk keyword 

utama untuk mempermudah untuk mengklasifikasikan hasil serta mempermudah 

dalam merancang konsep Tugas Akhir ini. Pada tahap awal dilakukan analisa 

keyword untuk menemukan hanya satu keyword dari satu pembahasan. Keyword 

tersebut ditemukan dengan cara mencari arti dan sinonim dari sebuah kata, sampai 

menemukan satu arti kata yang sama. 

Pada pembahasan film pendek ditemukan satu kata yaitu logic ditemukan 

dari kata notice atau peringatan lalu ditemukan, thought atau pikir, pada makna 

kata message atau pesan dan makna kata selanjutnya ialah semiotic atau semiotika 

langsung ditemukan arti kata logika atau logic. 

Untuk pembahasan selanjutnya yaitu thriller ditemukan kata ditemukan kata 

masalah atau problem yang ditemukan dari mengartikan kata kunci yang telah 

ditemukan. Pada kata kunci menegangkan atau  suspense ditemukan kata 

kebingungan atau confusion, diartikan lagi menjadi gangguan atau  distraction, 

dilanjutkan lagi menjadi komplikasi atau  complication, lalu ditemukan kata 

problem atau masalah. Untuk kata kunci selanjutnya yaitu misteri atau mystery 

ditemukan kata enigma, dilanjutkan menjadi masalah atau problem. Selanjutkan 

kata kunci pembunuhan diartikan bahasa inggris menjadi killing, ditemukan 

pembantaian atau carnage, dilanjutkan menjadi kejahatan atau crime, dilanjutkan 



38	

	

lagi menjadi pelanggaran atau violation, pelanggaran atau infraction, kesalahan 

atau error, kesalahan atau glitch hingga akhirnya ditemukan kata problem atau 

masalah. Akhirnya keyword yang ditetapkan dalam pembahasan thriller adalah 

masalah atau problem. 

Pada pembahasan bullying ditemukan kata kunci grim atau suram yang 

ditemukan dari mengartikan kata kunci yang telah ditemukan. Pada kata kunci 

trauma langsung ditemukan suram atau grim. Pada kata kunci agresi atau 

agression ditemukan arti kata gangguan atau encroachment, dilanjutkan menjadi 

intrusi atau intrussion, dilanjutkan lagi menjadi pelanggaran atau infraction, 

kejahatan atau crime, Jahat atau evil, hingga akhirnya ditemukan suram atau grim. 

Untuk kata kunci selanjutnya yaitu tertekan atau depressed langsung ditemukan 

suram atau grim. Maka keyword yang ditetapkan dalam pembahasan bullying 

adalah suram atau grim. 

Pada pembahasan super wide ditemukan kata kunci unique atau unik yang 

ditemukan dari mengartikan kata kunci yang telah ditemukan. Pada kata kunci 

gaya atau  style ditemukan kata tingkah laku atau behavior, kemudian dilanjutkan 

menjadi khas atau characteristik, dilanjutkan lagi menjadi unik atau unique. Pada 

kata kunci lebar atau wide ditemukan kata kunci progresif atau progressive, 

dilanjutkan menjadi modern, dilanjutkan lagi menjadi bergaya atau stylish, 

sesuatu yang baru atau new, hingga ditemukan kata unik atau unique. Pada 

pembahasan luas sama dengan pembahasan lebar jadi ditemukan kata kunci 

progresif atau progressive, dilanjutkan menjadi modern, dilanjutkan lagi menjadi 

bergaya atau stylish, sesuatu yang baru atau new, hingga ditemukan kata unik atau 

unique. 
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Setelah ditemukan satu kata disetiap satu pembahasan keyword tadi 

dikerucutkan lagi menjadi beberapa tahap bergantung pada kesesuaian makna tiap 

satu kata dan kata lainnya hingga ditemukan hanya satu keyword utama. 

Mengambil kata masalah dari thriller dan suram dari bullying maka 

ditemukan satu kata yaitu frightful atau mengerikan. Dari pembahasan film 

pendek kata logic dipasangkan dengan kata frightful atau mengerikan, ditemukan 

satu makna yang sama yaitu apprehensive atau gelisah. Tersisa dua kata yaitu 

unik atau unique dari pembahasan super wide dan apprehensive atau gelisah. Dua 

kata ini di satukan dan ditemukan kata distrub atau mengganggu, pada 

pembahasan gelisah atau apprehensive ditemukan kata worried, kemudian 

dilanjutkan ditemukan distrub. Pada kata unik atau unique, ditemukan kata 

unusual, weird, creepy, hingga ditemukan kata disturb. 

Disturb atau mengganggu dinilai cocok dengan konsep Tugas Akhir ini 

yang memadukan film pendek bergenre thriller dan tentang bullying yang dimana 

bullying adalah sesuatu yang negatif. Keyword yang didapat akan digunakan 

sebagai dasar dari rancangan dan konsep pembuatan Tugas Akhir ini agar sesuai 

dengan kemasan  film pendek thriller dan juga agar sesuai dengan bahasan 

tentang bullying. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.3. 
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Gambar 3.5. Bagan Keyword 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 
 

3.9    Deskripsi Keyword 

Setelah mendapat keyword utama yaitu disturb maka dilakukan analisis dan 

mendeskripsikan keyword yang didapat. Menurut www.oxforddictionaries.com 

arti kata disturb adalah mengganggu, Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, mengganggu dari kata dasar ganggu memiliki arti hal yang 

menyebabkan ketidaknormalan.  

Setelah melakukan analisa dan mengerucutkan keyword-keyword yang ada 

maka dipilihlah kata disturb sebagai kata kunci dari Tugas Akhir ini. Jadi kata 

disturb sangat cocok dengan film pendek thriller tentang bullying. Kata disturb 

sebagai kesan visual yang akan ditimbulkan dalam film ini. 


