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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN KARYA 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan, dasar, landasan dan pijakan 

dalam berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Penelitian 

diperlukan untuk mengumpulkan informasi sekuat-kuatnya dan sebanyak-

banyaknya agar memiliki landasan karya yang kuat. Sugiono (2013) mengatakan 

bahwa penelitian  merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk 

meningkatkan sejumlah pengetahuan. Noor  (2011) mengatakan bahwa 

metodologi penelitian berkenaan dengan asumsi metodologis.  

3.1 Teknik pengumpulan data 

Pada Bagian ini, dijelaskan mengenai beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai acuan dalam pembuatan film pendek ini. Berikut adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan. 

3.1.1 Kleptomania 

Demi mendapat berbagai ilmu tentang kleptomania, maka dilakukan dua 

penelitian yaitu dengan cara wawancara dan studi Literatur. Berikut adalah hasil 

pengumpulan data yang diperlukan. 

1. Wawancara 

Wawancara akan dilakukan pada dua narasumber yang pakar dalam bidang 

psikologi, mengingat kebutuhan penulis dalam pengumpulan data gadalah 

dalam bidang psikologi. Wawancara pertama dilakukan pada guru 
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bimbingan konseling yang menangani gangguan psikologis pada anak 

hingga remaja yaitu Ibu Anindita Widyaningrum, S.Pd. 

a. Ibu Anindita Widyaningrum, S.Pd. menyatakan bahwa pengidap 

kleptomania adalah seseorang yang tidak mampu menahan diri untuk 

mengambil barang orang lain, namun berbeda dengan seorang pencuri 

yang mecuri demi keuntungan pribadi, pengidap kleptomania mengambil 

barang milik orang lain untuk kepuasan pribadi secara mental atau hanya 

berdasarkan rasa suka saja dan sebenarnya tidak membutuhkan barang 

tersebut. Ibu Anindita menjelaskan bahwa pengidap gangguan jiwa 

kleptomania ini tidak memiliki ciri-ciri khusus yang tampak jelas dari 

luar, namun kleptomania sering dialami oleh perempuan karena 

perempuan memiliki kejiwaan yang lebih rentan dari pada laki-laki. 

Pasien pengidap kleptomania tidak memiliki penyebab khusus sehingga 

disimpulkan kleptomania bisa timbul pada psikologi seseorang dari 

lingkungan dan riwayat gangguan psikologi tersebut. Klepto bisa 

disembuhkan secara bertahap dengan terapi khusus yang mengubah pola 

pikir dari pasien kleptomania tersebut. 

Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah seorang kleptomania adalah 

seseorang yang memiliki kelainan psikologis dimana si pengidap 

gangguan psikologi ini tidak dapat menahan keinginannya untuk mencuri 

suatu barang dimana saja, kapan saja dan milik siapa saja yang tidak 

dibutuhkan oleh kleptomania tersebut karena tindakan mengambil barang 

milik orang lain tersebut dilakukan hanya untuk memuaskan hasrat sesaat 



22 

 

saja atau hanya sekedar suka melihat barang yang dicuri tersebut 

tersebut. Berdasarkan kesimpulan dari wawancara tersebut, dapat diambil 

beberapa keyword yaitu: pencuri, tindakan kriminal, gangguan psikologi. 

2. Observasi 

Observsi ini dilakukan dengan cara mengambil teori dari buku rujukan, 

artikel, jurnal, atau teori lainnya yang mendukung fenomena kleptomania. 

Berikut hasil dari studi Literatur yang dilakukan.  

Menurut Fischer (2012: 374) klepto adalah seorang individu yang ingin 

mencuri apapun dan dimanapun. Tujuan mencuri dari kleptomania untuk 

mendapatkan sesuatu yang disukai namun tidak difungsikan atau tidak 

berguna bagi kleptomania. Saat kleptomania tertangkap basah karena 

mencuri, kleptomania akan membela diri sekuat tenaga dengar argument 

bahwa tidak pernah mengambil barang apapun dan berkemungkinan 

menuduh orang lain agar terhindar dari hukuman. 

a. Film Pendek 

Pada bagian ini dikumpulkan data mengenai film pendek. Pengumpulan 

data dilakukan untuk mendapat keyword yang digunakan sebagai dasar 

dalam pembuatan tugas akhir ini. Pengumpulan data yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

1) Observasi/pengamatan 

Observasi adalah tindakan pengamatan yang dilakukan penulis sendiri 

secara langsung maupun tidak langsung ke lapangan. Dalam Tugas 

Akhir ini observasi dilakukan dengan cara mengamati film yang sudah 
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dibuat dan di unggah ke situs youtube.com, hal ini bertujuan agar 

didapat data tentang ada atau tidaknya film pendek klepto yang 

memiliki teknik subjective angle yang pernah diproduksi oleh pihak 

lain. Berikut adalah proses observasi yang dilakukan di youtube. 

 

Gambar 3.1 Observasi film pendek klepto pada youtube 

(Sumber: www.youtube.com) 

 

 

Pada situs youtube tersebut, dilakukan pencarian film pendek dengan 

kata kunci “film pendek kleptomania” dan berdasarkan pencarian 

tersebut, hasil yang didapat adalah terdapat banyak film pendek dan 

film drama yang membahas tentang kleptomania namun tidak terdapat 

satu film pendek pun yang bertema kleptomania yang menggunakan 

subjective angle. Dari beberapa film yang digunakan sebagai bahan 

observasi, maka didapat bahwa kekurang dari film pendek tersebut 
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kebanyakan memiliki pengambilan gambar yang kurang baik namun 

dari observasi tersebut didapati bahwa film pendek yang baik mampu 

menyampaikan pesan dengan durasi film yang singkat. Berdasarkan 

data observasi yang terkumpul, maka dapat diambil beberapa 

keyword, yaitu: penyampaian pesan, durasi pendek, dapat dipahami. 

3.1.2  Subjective angle 

Pada bagian subjective angle, data yang dikumpulkan ditujukan pada  

digunakan teknik pengumpulan data observasi dan studi Literatur berikut adalah 

data yang didapat untuk subjective angle. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan pada pencarian di google.com dengan memasukkan 

kata kunci subjective angle.  

 

Gambar 3.2  Observasi Subjective angle di google 

(Sumber: www.google.com) 
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Berdasarkan gambar 11 di atas subjective angel dapat disimpulkan bahwa 

subjective angle adalah pengambilan gambar kamera yang membuat kamera 

menjadi mata tokoh yang ada di dalam film. Subjective angel ini memiliki 

ciri khas yaitu pemain yang tampak dapat melihat kamera (sadar kamera) 

dan melakukan dialog dengan kamera.  

Dari hasil observasi tentang subjective angle tersebut, dapat diperoleh 

beberapa keyword yang bersangkutan, yaitu: mata tokoh, dialog kamera. 

2. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah bahan teori yang digunakan untuk dapat mendukung 

film pendek ini. Studi literatur ini dilakukan dengan cara mencari literasi 

dari internet dan buku. Menurut videoeditingsage.com pada artikelnya yang 

berjudul Camera Angle Objective and Subjective: How to Grap Your 

Audience’s Attention mengatakan bahwa subjective angle adalah suatu 

pengambilan gambar dimana pada scene tersebut penonton melihat subjek 

yang ada di dalam film dengan level mata penonton. Dalam 

filmdirectingtips.com dijelasan bahwa subjective angle adalah suatu spot 

kamera dimana shot yang di ambil memperlihatkan subjek dengan jelas 

dengan garis lurus 180 derajat dengan kamera. Berdasarkan dua artikel yang 

terkumpul tersebut, maka dapat disimpulan bahwa subjective angle adalah 

shot yang memperlihatkan subyek tokoh dengan jelas dan pengambilan 

gambar tersebut dilakukan segaris lurus antar dua tokoh. Dari studi literatur 

yang dilakukan terhadap subjective angle tersebut, maka didapatkan 

beberapa keyword yaitu: subyek, mata penonton. 
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3.2. Studi Eksisting 

Studi Eksisting menggunakan film yang berjudul As Above so Below 

sebagai objek penelitian. As Above so Below adalah film dengan teknik subjective 

angle. Film ini rilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh John Erick Dowdle. 

Diangkat dengan genre misteri dan fiksi ilmiah. Film As Above so Below bercerita 

tentang seorang profesor arkeolog wanita bernama Scarlet Marlowe yang 

mencoba meneruskan impian ayahnya mencari batu bertuah yang konon batu itu 

memiliki kekuatan magis yang besar, batu tersebut konon berada di perut bumi 

sehingga scarlet mencoba untuk mencari batu bertuah tersebut namun pada 

perjalannya, scarlet dan tim menemui banyak misteri yang harus dipecahkan 

untuk dapat keluar dari perut bumi. 

 

Gambar 3.3. Salah satu scene As Above so Below 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Film ini mengambil sudut pandang kamera secara subjektif sehingga 

pandangan film tersebut sebagai mata penonton. Dalam studi ini, penulis mencoba 

untuk membuat film pendek dengan teknik yang sama yaitu pandangan subjektif 
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akan tetapi terdapat perbedaan dalam pengabilan gambar, jika film As Above so 

Below mengambil gambar dari kamera yang dipanggul oleh pemain, maka film 

yang di buat penulis menggunakan kamera yang dipasang di kepala 

sehinggakamera secara langsung dapat mengambil gambar sesuai mata pemain. 

Skenario film As Above so Below menggunakan 6 pemain dan satu 

diantaranya adalah pemegang kamera. Sedangkan film pendek yang dibuat oleh 

penulis menggunakan 2 tokoh utama yaitu Yoris sebagai pemegang kamera atau 

mata penonton dan Tommy sebagai sahabat Yoris yang membantu memecahkan 

kasus yang dihadapi. Masalah mereka muncul ketika banyak terjadi kasus 

kehilangan barang yang dialami oleh Yoris sendiri dan teman-temannya, akhirnya 

Yoris dan Tommy mencoba untuk menyikapi kasus kehilangan barang yang tidak 

lazim tersebut.  

3.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dilakukan dengan cara mereduksi data dan 

menyimpulkan data yang telah didapat. Berdasarkan data-data tersebut, maka 

dapat di susun secara sistematis yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 3.1. Tabel Analisa Data 

Sumber: Olahan Penulis 

3.4 Segmenting, Targeting, Positioning (STP) 

Tabel 3.2. Tabel STP 

STP FILM PENDEK 

SEGMENTING 

& 

TARGETING 

Geografi  Seluruh wilayah Indonesia 

Demografi 

 Usia:  

15-25 tahun 

 Gender:  

Laki-laki, Perempuan  

Psikografi 
 Kelas sosial: 

Menengah 

POSITIONING 

Memberi pemahaman 

danpengetahuan tentang kelainan 

psikologi kleptomania. 

Sumber: Olahan Penulis 

MATERI SUMBER KESIMPULAN 

Film pendek Observasi 

Durasi pendek/singkat 

Menyampaikan pesan 

Dapat dipahami 

Singkat dan jelas 

Kleptomania Wawancara 

Pencurian 

Gangguan psikologi 

 Kelainan Jiwa 

Subjective angel Studi Literasi 

Subyek 

Teknik pengambilan gambar 

Mata tokoh 

Pandangan tokoh 
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Film pendek yang baik, tentunya mampu menyampaikan pesan dengan baik 

pula sehingga ide cerita pun menjadi persoalan penting dalam pembuatan film 

pendek ini. Selain isi pesan yang dikuatkan dan semiotika yang diperlihatkan, 

diperlukan pula teknik pengambilan dan efek pendukung guna mendramatisir dan 

mendukung cerita yang dibawakan, penggabungan kedua hal tersebut di rasa 

penting dalam pembuatan film pendek yang baik. Berdasarkan analisa STP pada 

tabel 2 tersebut, maka diperolehlah beberapa keyword, yaitu: singkat, kejahatan, 

gangguan psikologi, sudut pandang tokoh. 

3.5 Keyword 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data yang dikumpulkan, maka 

didapatkan berbagai keyword yang mampu dikembangkan menjadi keyword 

utama. Pencarian keyword utama dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

menajamkan kata kunci yang sudah didapat. Keyword utama berfungsi untuk 

penerapan ke dalam film agar film pendek ini tetap pada unsur-unsur yang 

dimiliki. Berikut adalah analisa keyword.  
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Gambar 3.4  Keyword 

(Sumber: Olahan Penulis) 

3.6  Deskripsi Keyword 

Berdasarkan data yang didapat pada gambar, pada film pendek ditemukan 

beberapa kata kunci/keyword yaitu audio visual, pesan dan durasi pendek. Dalam  

audio visual mengunakan indra pengelihatan dan pendengaran untuk mendapatkan 

informasi yang diterima. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(http://kbbi.web.id/audiovisual), audio visual berarti bersifat dapat didengar dan 

dilihat.  Pada bagian pesan, Sebuah film pendek memiliki suatu pesan yang secara 

tidak langsung diinformasikan kepada penonton melalui film tersebut. Dalam 

KBBI (http://kbbi.web.id/pesan), berarti perintah, nasehat, permintaan, amanat 

yang disampaikan. Selanjutnya pada bagian durasi pendek. pada film, tentu 
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terdapat durasi pemutaran. Menurut KBBI (http://kbbi.web.id/durasi), durasi 

adalah lamanya sesuatu berlangsung. Setelah dilakukan analisa lebih sempit maka, 

berdasarkan ketiga keyword tersebut ditemukan kata informasi. Pada kata 

informasi ditemukan kata indra, karena informasi ditankap oleh indra. 

Pada bagian selanjutnya ditemukan kata subjective angle. Dalam bahasa 

Indonesia, subjective angle berarti sudut pandang subjektif. Menurut KBBI 

(http://kbbi.web.id/ subjektif), subjektif adalah mengenai atau menurut pandangan 

sendiri, sedangkan sudut pandang adalah sebuah letak pandangan. Dalam kata 

kunci ini, setelah ditelaah lebih lanjut dan ditemukan kata interaktif. Selanjutnya 

adalah kata kleptomania. Dalam KBBI (http://kbbi.web.id/kleptomania), 

kleptomania adalah gangguan jiwa berupa keinginan hendak mencuri yang tidak 

dapat ditahan-tahan sekalipun barang itu tidak berharga atau tidak berguna sama 

sekali. Berdasarkan definisi tersebut, maka ditemukan tiga kata yang mewakili 

sifat kleptomania yaitu gangguan psikologi, harsat pribadi, dan mencuri.  

Dalam KBBI (http://kbbi.web.id/ gangguan) , kata gangguan dapat berarti 

sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya, pada kasus ini, padat diartikan 

bahwa orang yang mengida gangguan psikologi berarti psikologi orang tersebut 

tidak berjalan dengan seharusnya. Dalam KBBI (http://kbbi.web.id/ hasrat), hasrat 

berarti keinginan (harapan) yang kuat. Dalam hal ini, berarti keinginan pribadi 

yang kuat dan tidak dapat dilawan. Kata mencuri dijelaskan dalam KBBI 

(http://kbbi.web.id/ mencuri), mencuri adalah mengambil barang milik orang lain 

tanpa ijin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. 

Berdasarkan pemaknaan gangguan psikologi dan hasrat pribadi, maka ditemukan 
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kata gangguan jiwa. Sedangkan pada kata mencuri ditemukan kata kejahatan. Dari 

kata gangguan jiwa dan kejahatan, maka ditemukan kata kriminal. 

Dalam pemaknaan kata film pendek dan subjective angle, ditemukan kata 

indra dan interaktif. Menurut KBBI (http://kbbi.web.id/indra), indra adalah alat 

untuk merasa, mencium bau, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan sesuatu 

secara naluri, sedangkan interaktif berarti bersifat saling melakukan aksi. Setelah 

analisa lebih sempit, indra dan interaktif menghasilkan kata aksi. 

Berdasarkan pemaknaan berbagai kata kunci tersebut, maka ditemukan kata 

aksi dan kriminal. Dalam KBBI (http://kbbi.web.id/aksi), aksi adalah gerakan atau 

tindakan, sedangkan kriminal adalah berkaitan dengan kejahatan yang dapat 

dihukum menurut undang-undang. Pada hal ini, ditemukan kata kunci pencurian 

yang bertindak dengan sembunyi-sembunyi, pencurian yang merupakan salah satu 

bentuk kejahatan, dan disadari oleh gangguan psikologi, berdasarkan poin-poin 

tersebut maka ditemukan kata mystery sebagai kata kunci (keyword) akhir. 

3.7 Analisa Font 

Pada film pendek ini digunakan font Crime Time Six karena font ini bersifat 

tegas dan misterius sehingga cocok untuk film pendek bergenre misteri.  

 

Gambar 3.5  Font Crime Time Six 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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3.8 Analisa Warna 

Warna adalah unsur penting yang mendukung untuk menerima pesan visual. 

Unsur warna memiliki sifat dan psikologi tertentu bagi orang yang melihatnya, 

maka dari itu pada film pendek ini juga diperlukan analisa warna guna menunjang 

psikologi penonton pada film ini. Pada film pendek ini, dipilihlah warna netral 

sebagai dasar yaitu warna hitam. Warna hitam dipilih karena hitam 

melambangkan misteri, kejahatan, keburukan dan criminal seperti pada keyword.  

 

Gambar 3.6. Warna Hitam 

(Sumber: Olahan Penulis) 

3.9 Perancangan Karya 

Pada proses perancangan karya akan dijelaskan rincian perencaaan 

pembuatan film pendek ini. Perancangan karya dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

pra produksi, produksi dan pasca produksi. Pra produksi dimulai dengan mencari 

hingga menemukan ide dan konsep yang digubah menjadi skenario dan 

storyboard. Proses produksi dimulai dari melakukan pengambilan video dan audio 

di lokasi yang sudah ditentukan. Setelah proses produksi selesai, maka masuk 

pada tahap pasca produksi. 
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Gambar 3.7  Bagan Pra Produksi 

 (Sumber: Olahan Penulis) 



35 

 

Pada tahap pasca produksi, semua bahan video maupun audio dikumpulkan dan di 

sortir untuk mendapat footage video yang diinginkan. Setelah semua bahan sudah 

terkumpul, maka dimulailah proses editing hingga rendering dan pada tahap akhir 

yaitu publikasi karya. Perancangan karya dalam bentuk peta konsep dapat dilihat 

pada gambar tersebut. 

3.9.1  Pra Produksi  

A. Naskah 

Isi dari naskah menentukan pembuatan film pekdek ini. Pada tahap ini 

dijelaskan mengenasi ide dan konsep, sinopsis, treatment, naskah dan storyboard. 

1. Ide dan konsep  

Sudut pandang subjektif pada pengambilan gambar kamera merupakan 

pengambilan gambar yang menampilkan seolah-olah penonton menjadi mata 

kamera, pengambilan gambar ini biasanya digunakan saat film hendak 

menunjukkan sudut pandang pemain yang ada dalam film. Dalam pembuatan 

film ini, penulis menjadi sutradara, pemain yang secara tidak langsung juga 

menjadi juru kamera yang mengambil sudut pandang subjektif. 

2. Sinopsis 

Film ini menceritakan tentang dua orang mahasiswa yang menyelidiki kasus 

kehilangan barang yang mecurigakan. Penyelidikan dimulai ketika banyak 

anak yang mengeluh bahwa barangnya hilang secara tiba-tiba. Film pendekini 

akan membahas mengenai kelainan psikologi yang disebut kleptomania.  
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3. Treatment 

INT. KORIDOR KAMPUS-SIANG-SUBJ 

kaget. berdiri berhadapan di depan ana, bersebelahan 

dengan tommy 

 

INT. KORIDOR KAMPUS MEDIUM CLOSE UP-SUBJ 

berhenti berjalan, jari telunjuk naik, yoris menoleh 

ke tommy 

 

INT. KAMAR KOS-SORE-SUBJ 

membuka pintu kamar, keadaan gelap gulita 

 

INT. KAMAR KOS-SORE- 

berdiri dari kasur, jalan ke dekat skalar lampu) 

 

INT. KAMAR KOS-SORE-SUBJ 

baca buku serius 100% 

 

EXT.LAPANGAN KAMPUS-SIANG-SUBJ 

berjalan di tengah lapangan dengan tommy, melihat 

langit sambil menghalangi matahari dengan tangan 

 

INT. FLASH BACK-MS-KORIDOR KAMPUS-SIANG 

tommy dan risa berdiri berhadapan 
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4. Naskah 

Berikut ini adalah sedikit cuplikan naskah pada film pendek berjudul 

“Catched the THIEF” ini. 

DIP TO BLACK  

1. INT. KORIDOR KAMPUS-SIANG-SUBJ 

CAST: YORIS,TOMMY, ANA  

YORIS 

(KAGET. BERDIRI BERHADAPAN DI DEPAN ANA, 

BERSEBELAHAN DENGAN TOMMY) 

“Hilang!?” 

ANA 

(MUKA MERASA BERSALAH) 

 “Maaf .., kayaknya jatuh di suatu tempat”. 

YORIS 

(MUKA EKSPRESI LEMAS, MENGHELA NAFAS) 

 “Iya deh gapapa”  

TOMMY 

(MUKA TERSENYUM SAMBIL MENEPUK PUNDAK YORIS, LALU 

BERJALAN) 

“jangan terlalu nyalahin Ana, akhir-akhir ini emang 

banyak anak yang ngaku kehilangan barang” 

 

CUT TO-MEDIUM CLOSE UP-SUBJ 

CAST: YORIS,TOMMY 

TOMMY 

(BERHENTI BERJALAN, JARI TELUNJUK NAIK, YORIS 

MENOLEH KE TOMMY) 
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“intinya..” 

 

CUT TO-CLOSE UP MULUT 

TOMMMY 

(BICARA TEGAS) 

“ADA PENCURI..” 

 

CUT TO-CLOSE UP JARI TELUNJUK  

TOMMMY 

(MENGGERAKKAN JARI TELUNJUK) 

“BERKELIARAN..” 

 

CUT TO-MEDIUM CLOSE UP-SUBJ 

TOMMY 

(MUKA TERSENYUM POLOS) 

“DI TEMPAT KITA..” 

//DIP TO BLACK// 

2. INT. KAMAR KOS-SORE-SUBJ 

CAST: YORIS,TOMMY 

YORIS 

(MEMBUKA PINTU KAMAR, KEADAAN GELAP GULITA) 

“Maksud ku..” 

 

YORIS 

(YORIS MENYALAKAN LAMPU KAMAR, BERJALAN MASUK , 

MELETAKKAN TAS DI KASUR) 
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“Bisa jadi itu cuma kasus kehilangan barang biasa..  

bukan pencurian..” 

 

TOMMY 

(DI BELAKANG YORIS, MASUK KAMAR,MELETAKKAN TAS, 

YORIS KE KASUR LALU TIDUR DI KASUR) 

Yah.. kasus kehilangan yang agak aneh saat semua 

kehilangan nya jarak nya deket banget” 

 

YORIS 

(TIDUR DI KASUR) 

Hmm.. apa iya ini pencurian? 

 

TOMMY 

(BERJALA KE KASUR, BACA BUKU DI KASUR) 

Yah.. kita nggak akan tau sebelum kita cari tau.. 

 

YORIS 

(TIDUR DI KASUR) 

Apa menurutmu kita harus cari tau pencuri nya? 

 

 

TOMMY 

(BACA BUKU DI KASUR) 

Sebelum lebih banyak barang lagi yang hilang.. 
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a. 3 Dimensi Karakter tokoh 

Berikut adalah 3 Dimensi karakter tokoh dalam naskah film. 

Karakter 3 Dimensi Tokoh 

1) Yoris 

 

 

Dimensi Fisiologis 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Bentuk Tubuh : Ideal 

Usia    : 20 Tahun 

Raut wajah  : Serius 

Pakaian   : Casual/Santai 

Dimensi Psikologis 

Tempramen  : Kurang sabar 

Sikap   : Cekatan 

Watak/karakter : Introvert 

Kecerdasan  : Cerdas, teroitis 

Gambar 3.9  Pemain Yoris 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Dimensi Sosiologis 

Status Sosial  : Kelas Menengah 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Pendidikan  : Kuliah 

Bahasa  : Indonesia 

 

2) Tommy 

 

 

Dimensi Fisiologis 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Bentuk Tubuh : Ideal 

Usia    : 20 Tahun 

Raut wajah  : Ramah 

Pakaian   : Casual/Santai 

 

 

Gambar 3.10  Pemain Tommy 

(Sumber Olahan Penulis) 
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Dimensi Psikologis 

Tempramen  : Penyabar 

Sikap   : Pengertian 

Watak/karakter : Ekstrovert 

Kecerdasan  : Pintar, tahu banyak hal 

Dimensi Sosiologis 

Status Sosial  : Kelas Menengah 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Pendidikan  : Kuliah 

Bahasa  : Indonesia 

 

3) Ana 

 

 

Dimensi Fisiologis 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Bentuk Tubuh  : Ideal 

Gambar 3.11  Pemain Ana 

(Sumber Olahan Penulis) 
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Usia    : 20 Tahun 

Raut wajah  : Ramah 

Pakaian    : Casual 

Dimensi Psikologis 

Tempramen  : Santai  

Sikap   : Tenang 

Watak/karakter  : Introvert (Klepto) 

Kecerdasan  : Cerdas 

Dimensi Sosiologis 

Status Sosial  : Kelas atas 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Pendidikan  : Kuliah 

Bahasa   : Indonesia 
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5. Storyboard 

Berikut pada gambar 3.11 adalah cuplikan story board pada film ini. 

Storyboard selengkapnya disajikan pada lampiran. 

 

 

Gambar 3.12  Cuplikan Storyboard 

(Sumber: Olahan Penulis)  
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6. Tata Kamera 

a. Shot listing 

Shot listing adalah daftar shot yang akan di ambil pada saat 

shooting. Shot list dibuat dengan acuan naskah yang ada sehingga 

memudahkan editor untuk menyusun shot yang tersedia menajdi 

sebuah film. 

b. Peletakan cahaya 

Pengambilan gambar akan menggunakan cahaya alami dan buatan 

c. Peletakan kamera 

Peletakan kamera pada film ini yatu kamera master menggunakan 

action cam sehingga kamera diletakkan didahi pemain 

menggunakan head strap. Kamera kedua menggunakan kamera 

DSLR yang akan mobile karena mengisi angle yang kosong saat 

pengambilan subjective angle. 

d. Artistik 

a. Properti  

Beberapa properti pendukung akan ditambahkan untuk  membuat 

keadaan dalam film menjadi lebih realistis. Properti yang 

digunakan meliputi benda-benda yang dicuri seperti gelang, power 

bank, dan benda lain yang berwarna biru. 
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b. Lokasi 

Lokasi yang di pilih dalam pembuatan film ini adalah Universitas 

widya mandala sebagai kampus terjadinya kasus dan kos tokoh 

utama yang terletak di jalan Kalijudan Barat 2 No.28 Surabaya. 

 

Gambar 3.13  Lapangan Univ. Widya Mandala Kalijudan 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 3.14  Lokasi Kamar kos 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

c. Wardrobe 

Wardrobe bertanggung jawab untuk semua pakaian dan aksesoris 

pendukung yang digunakan oleh pemain. Pada film pendek ini 

kostum yang digunakan lebih mengarah pada gaya kasual karena 

latar belakang karakter adalah mahasiswa.  

d. Make up artis 

Make up artis bertanggung jawab pada riasan pada pemain. Make 

up pada film pendek ini cenderung natural ataualami sehingga tidak 

tampak berlebihan. 
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B. Manajemen Produksi 

a. Manajemen Lokasi 

Berdasarkan skenario yang telah disusun, maka telah ditentukan beberapa 

lokasi yang dirasa cocok untuk pengambilan gambar film pendek ini. 

Terdapat dua lokasi yang digunakan sebagai tempat proses shooting. 

Berikut adalah lokasi shooting yang ditentukan. 

Tabel 3.3. Tabel Lokasi 

No Lokasi Hari/ Tanggal Waktu 

1.  

Univ. 

Widya 

Mandala 

Kalijudan 

Selasa-Rabu/  

10-11 januari 

09.00-

16.00 

2.  

Kos Jl. 

Kalijudan 2 

no. 28 

Kamis-jumat/ 

12-13 januari 

09.00-

16.00 

Sumber: Olahan Penulis 

b. Manajemen Kru 

Dalam produksi film diperlukan kru yang mampu mengambil tanggung 

jawab dalam tugasnya. Pada film pendek ini penulis memilih beberapa 

kru dan job desk nya masing-masing. 

1) Sutradara 

Sutradara bertugas untuk menentukan cerita, menentukan pemain, 

menentukan pengambilan gambar, kecocokan cerita dan bertanggung 

jawab atas produksi film. Pada film pendek ini, penulis menjadi 

sutradara. 
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2) Ass. Sutradara 

Assisten sutradara bertugas untuk mengarahkan pemain, latar cerita, 

properti dan lainnya yang termasuk dalam scene sehingga sesuai 

keinginan sutradara. Pada film pendek ini, saudara Nirwana Wahyu 

menjadi assisten sutradara. 

3) Talent 

Talent bertugas untuk mengikuti arahan dari sutradara dan assisten 

sutradara agar film dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh 

sutradara. Pada film pendek ini terdapat tiga tokoh utama yaitu 

Nirwana Wahyu, saudara Tommy William dan Monica Pradina. 

4) Cameraman 

Kameramen bertugas untuk mengambil gambar sesuai storyboard 

yang dibuat. Kameramen ditugaskan kepada saudara Alfian Noor 

Rachman dan penulis sendiri yang menggunakan action cam.  

5) Direct Of Photography (DOP) 

DOP bertugas untuk menentukan angle yang indan dan semiotic 

dalam sebuah film. DOP di serahkan kepada saudara Alfian Noor 

Rachman. 

6) Soundman 

Soundman bertanggung jawab atas audio pada film pendek ini. 

Soundman diserahkan kepada saudara R. Iqbal Amirul Insan. 
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7) Wardrobe 

Wardrobe bertugas untuk mengatur pakaian dan aksesoris yang 

digunakan selama proses shooting berlangsung. 

8) Makeup Artist  

Makeup Artist bertugas untuk merias dan tetap memastikan bahwa 

riasan tetap sesuai keinginan sutradara. 

C. Anggaran Produksi 

Berdasarkan konsep film yang telah ditentukan, maka dibuatlah anggaran 

produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam pembuatan film pendek ini. 

Tabel 3.4. Tabel Anggaran Produksi 

NO BARANG HARGA Jumlah TOTAL 

Pra Produksi 

1.  
Pembuatan 

Storyboard 
Rp. 150.000 1 Rp.    150.000 

2.  
Pembuatan 

Skenario 
Rp. 150.000 1 Rp.    150.000 

Produksi 

3.   Sewa Yi Cam Rp. 100.000 1 Rp.    100.000 

4.   Baterai  Cad. Yi Cam Rp.   50.000 1 Rp.      50.000 

5.   Micro SD Card 4GB Rp.   50.000 1 Rp.      50.000 

6.   Head Strap Yi Cam Rp.   12.500 1 Rp.      12.500 

7.   Sewa Kamera DSLR Rp. 250.000 2 Rp.    500.000 

8.  Sewa Stabilizer Cam Rp. 100.000 1 Rp.    100.000 
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9.  Baju dan Make Up Rp. 200.000 - Rp.    200.000 

10.  Properti Pendukung Rp. 100.000 - Rp.    100.000 

11.  Transportasi Rp. 900.000 - Rp.    900.000 

12.  Konsumsi Rp.   70.000 10 Rp.    700.000 

13.  Kru  Rp. 100.000 10 Rp. 1.000.000 

Pasca Produksi 

14.  Editor Rp. 150.000 1 Rp.    150.000 

                             Total Rp. 4.162.500 

 

D. Jadwal Kerja 

Tabel 3.5. Tabel Jadwal Kerja   

URAIAN 

November Desember Januari 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PRA PRODUKSI                         

Membuat Naskah 

            Membuat Storyboard             

Pembuatan Proposal                         

Membuat Rundown Shooting             

Merekrut crew                         

Lanjutan Tabel 3.4 
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Menyiapkani properti & set                         

Melakukan Preview di lokasi             

 

          

Wardrobe / make up                         

PRODUKSI                         

Melakukan Shooting                         

PASCA PRODUKSI                         

Editing                         

Final Check                         

Publikasi dan Promosi 

            Menyusun Laporan Tugas Akhir                         

Sumber: Olahan Penulis 

3.9.2 Produksi  

Produksi film akan dilakukan selama satu minggu di Universitas Widya 

Mandala Kampus Kalijudan dan satu tempat kos yang telah ditentukan. 

3.9.3 Pasca Produksi 

Pada pasca produksi akan dilakukan proses editing yaitu penggabungan shot 

yang telah dipilih untuk digabungkan menjadi satu film. Pasca produksi juga 

meliputi proses penyatuan video, audio dan instrument musik agar dapat 

Lanjutan Tabel 3.5 
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menambah kesan dramatis. Setelah semua selesai, maka dilakukan rendering agar 

semua hasil edit menjadi satu film. 

3.10  Publikasi Karya 

Publikasi karya dilakukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. Publikasi karya diwujudkan dengan membuat hasil film berupa DVD. 

Media lain yang akan digunakan dalam tahap publikasi adalah poster film. Berikut 

adalah konsep desain dari publikasi karya film ini. 

1. Poster film  

a. Konsep 

Konsep poster mengarah pada genre misteri sehingga diberi warna yang 

cenderung gelap sesuai dengan keyword yang didapat. Poster film diberi 

visual asap sehingga menambah kesan dramatis dan misterius pada poster. 

Desain poster dibuat seolah seorang pemain mengambil tulisan ”Thief” 

sehingga memiliki makna bahwa film ini mengandung unsur tentang 

mengambil sesuatu atau mencuri). Tampak kedua laki-laki melihat ke arah “si 

pencuri” menandakan kedua tokoh tersebut mengetahui tindakan pencuri itu. 
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b. Sketsa Poster 

Berikut adalah sketsa poster dari film pendek “Catch The THIEF” seperti 

pada gambar 3.15 berikut ini.  

 

Gambar 3.15 Poster film 

(Sumber: Olahan Penulis) 

2. Cover 

a. Konsep 

Konsep desain Cover DVD disamakan dengan poster sehingga tidak 

terdapat berbagai macam desain yang dibuat untuk film yang sama. 

b. Sketsa Cover DVD 

Berikut pada gambar 3.16  adalah sketsa Cover DVD film pendek 

“Catched The THIEF” 
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Gambar 3.16 Cover Box dvd 

(Sumber: Olahan Penulis) 

3. Cover CD Label 

a. Konsep 

Konsep desain Cover CD Label tetap disamakan dengan poster dan 

cover dvd sehingga tidak terdapat berbagai macam desain yang 

dibuat untuk fim yang sama. 
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c. Sketsa Cover DVD 

Berikt adalah sketsa Cover DVD film pendek “Catched The 

THIEF” 

 

Gambar 3.17 Cover Box dvd 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 


