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ABSTRAK 

 
 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir (TA) ini adalah membuat 
sebuah film pendek tentang mahasiswa difabel yang ada di program studi Desain 
Komunikasi Visual Stikom Surabaya. Hal ini berdasar pada data yang diperoleh 
dari beberapa mahasiswa Multimedia Stikom Surabaya yang tidak bisa 
menyelesaikan waktu perkuliahan dengan baik. Film pendek ini sebagai 
penyemangat dan motivasi para mahasiswa supaya bisa menyelesaikan masa 
studinya tepat waktu. 

Penyusunan Tugas Akhir ini dirumuskan, yaitu bagaimana membuat film 
pendek bergenre biografi dengan teknik handheld tentang mahasiswa difabel di 
Stikom Surabaya. Batasan dalam Tugas Akhir ini adalah film pendek ini di 
peruntukkan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Stikom Surabaya 
pada khususnya. Untuk mengerjakan Tugas Akhir ini metode yang digunakan 
adalah mengkaji literatur, studi eksisting, wawancara dan observasi. 

Tugas Akhir ini berbentuk sebuah film pendek bergenre biografi. teknik 
yang digunakan ialah teknik Handheld. Teknik ini tengah menjadi tren gaya 
kamera dokumenter, kamera dibawa atau dijinjing langsung oleh operator kamera 
tanpa menggunakan alat bantu. Mudah menentukan pengambilan gambar dengan 
cepat, menciptakan rasa kedekatan perorangan dalam adegan, saat pengambilan 
gambar kameramen dapat bergerak bebas dilokasi 

Untuk menghasilkan karya film pendek bergenre biografi yang 
menyenangkan dan mudah dipahami oleh penonton, tentunya perlu diperhatikan 
sasaran segmentasi yang tepat. Dengan tersusunnya Tugas Akhir ini, diharapkan 
dapat membantu pembuatan film pendek bergenre biografi ini, dan bagi para 
penonton dapat dijadikan refrensi dalam pembuatan film pendek. 

 

Kata Kunci: Genre biografi, Handheld, Difabel 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah menghasilkan film 

pendek tentang mahasiswa difabel Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya prodi Desain Komunikasi Visual (DKV) bisa berhasil menempuh 

studinya tepat waktu. Teknik yang digunakan dalam film ini adalah Handheld. 

Hal ini dilatar belakangi oleh data yang diperoleh dari beberapa mahasiswa 

Multimedia Stikom Surabaya yang tidak bisa menyelesaikan waktu perkuliahan 

dengan baik atau tidak tepat waktu, sementara mereka normal atau tidak difabel. 

Konsep difabel diangkat bertujuan untuk memupuk para mahasiswa 

khususnya mahasiswa yang ada di Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya prodi Komputer Multimedia sebagai motivasi dan penyemangat para 

mahasiswa yang ingin menempuh masa studinya tepat waktu. Banyak rintangan 

dan cobaan, tentu saja itu tidaklah mudah untuk menempuh studinya namun harus 

tetap semangat, dan pantang menyerah untuk tercapainya kesuksesan. Sehingga 

konsep difabel ini sangat menarik diangkat menjadi sebuah film. 

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan 

aktivitas, pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi 

tubuh dan strukturnya, suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi 

individu dalam melakukan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi 

merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi 
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kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang 

mencerminkan interaksi antara ciri tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat 

tempat dia tinggal (http://www.who.int/topics/disabilities). 

Anak berkebutuhan khusus menurut ahli oleh Kanner dalam Jamaris 

(2006:85) adalah orang yang mengemukakan istilah autisme, anak autis adalah 

anak yang mengalami outstanding fundamental disorder, sehingga tidak mampu 

melakukan interaksi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, anak autis bersifat 

menutup diri dan tidak peduli, serta tidak memperhatikan lingkungannya 

(Greespan dan Wider dalam Jamaris, 2006: 85). 

Dalam penyampaian pesan ini, penulis menggunakan media film sebagai 

penyampai pesan, oleh karena itu ada beberapa kajian teori yang terkait yaitu 

menurut Fred Wibowo (2006) Film adalah alat untuk menyampaikan berbagai 

pesan kepada khalayak melalui sebuah media cerita. Film juga merupakan 

medium ekspresi artistik sebagai suatu alat bagi para seniman dan insan perfilman 

dalam rangka mengutarakan gagasan-gagasan dan ide cerita. Secara esensial dan 

substansial film memiliki power yang akan berimplikasi terhadap komunikan 

masyarakat. 

Film merupakan media perubahan massal yang paling mudah diterima oleh 

manusia karena menggunakan perpaduan antara audio dan visual, audio berupa 

suara serta visual berupa gambar yang bergerak, menurut sutradara senior Crist 

Wibisono. Film pertama kali lahir pada abad 19, dibuat dengan bahan dasar 

seluloid yang sangat mudah terbakar bahkan oleh percikan abu rokok sekalipun. 
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Sesuai perjalanan waktu, para ahli berlomba-lomba untuk menyempurnakan film 

agar lebih aman, lebih mudah diproduksi dan enak ditonton (Heru Efendy , 2002). 

Di dalam film ini terdapat beberapa genre, salah satu genre yang penulis 

ambil adalah biografi film pendek. Menurut Himawan Prastista dalam buku 

berjudul Memahami Film memberikan pengertian bahwa biografi adalah 

menceritakan penggalan kisah nyata atau kisah hidup seorang tokoh berpengaruh 

di masa lalu maupun kini (2008: 22). 

Film pendek menarik karena mampu menyampaikan pesan secara utuh. 

Dengan keterbatasan durasi pesan terkadang pesan yang disampaikan jauh lebih 

mudah, penonton atau audien lebih fokus pada pesan dari film tersebut. Selain itu 

film jauh lebih nyaman disaksikan dan dipahami oleh penonton. Asumsi ini juga 

didukung dengan pernyataan dari Gatot Prakosa (2008: 3). Durasi film pendek 

biasanya di bawah 60 menit, film cerita pendek dijadikan laboraturium 

eksperimen dan batu loncatan bagi seorang atau sekelompok orang untuk 

kemudian memproduksi film cerita panjang. Jenis film banyak dihasilkan oleh 

para mahasiswa jurusan film atau kelompok yang menyukai dunia film dang ingin 

berlatih membuat film dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga yang memang 

mengkhususkan diri untuk memproduksi film pendek, umumnya hasil produksi 

ini dipasok kerumah-rumah produksi atau saluran televisi ini dinyatakan dalam 

bukunya (Heru Efendy, 2002). 

Dalam film tentang “Mahasiswa Difabel Di Stikom Surabaya” penulis 

menggunakan film pendek, tujuannya adalah agar pesan yang disampaikan lebih 
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bisa diterima dan membawa pesan moral bagi masyarakat khususnya mahasiswa. 

Adapun teknik yang dipakai adalah teknik live shoot dan handheld. 

Tujuan dari penulis membuat film ini adalah ingin mengangkat tentang 

orang-orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Dalam memahami anak 

berkebutuhan khusus atau anak luar biasa,  sangat diperlukan adanya pemahaman 

mengnai jenis-jenis kecacatan (anak berkebutuhan khusus) dan akibat-akibat yang 

terjadi pada penderita. Anak berkebutuhan khusus disebut sebagai anak yang cacat 

dikarenakan mereka termasuk anak yang pertumbuhan dan perkembangannya 

mengalami penyimpangan atau kelainan, baik dari segi fisik, mental, emosi serta 

sosialnya bila dibandingkan dengan anak normal. 

Harapan dengan adanya film pendek agar masiswa Multimedia Stikom 

Surabaya yang notabene nya mempunyai fisik atau kesehatan yang baik tetapi 

dalam menempuh masa studinya sangat telat. Sehingga mereka harus bercermin 

kepada tiga anak DKV Stikom Surabaya meniru perilakunya agar bisa kuliah 

tepat waktu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membuat sebuah film pendek tentang mahasiswa difabel yang ada 

di program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Stikom Surabaya? 

2. Bagaimana membuat film pendek dengan menggunakan teknik handheld 

tentang difabel dalam dunia pendidikan tinggi? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan 

film pendek ini, maka pembahasan masalah dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Membuat film pendek tentang mahasiswa difabel yang ada di program studi 

Desain Komunikasi Visual (DKV) Stikom Surabaya. 

2. Kisah yang diangkat adalah perjalanan mahasiswa difabel yang ada di 

program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Bisnis Dan 

Informatika Stikom Surabaya. 

3. Proses pembuatan film pendek ini menggunakan kamera DSLR. 

4. Membuat film pendek dibuat dengan mengunakan teknik Handheld. 

 

1.4 Tujuan Proyek 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membuat film pendek tentang mahasiswa 

difabel program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Bisnis Dan 

Informatika Stikom Surabaya bisa berhasil menempuh studinya tepat waktu 

“Difabel Dalam Dunia Pendidikan ” dengan teknik Handheld. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat pada 

umumnya tentang kehidupan mahasiswa difabel yang sukses dalam 

menempuh masa studinya dikemas dalam bentuk film pendek. 
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b. Mengetahui proses produksi film pendek dengan memaksimalkan teknik 

handheld. 

2. Manfaat praktis yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

Multimedia Stikom Surabaya khususnya yang mepunyai kesehatan yang baik 

tetapi menempuh masa studinya yang panjang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Untuk mendukung pembuatan film pendek membuat film pendek tentang 

mahasiswa Desain Komunikasi Visual (DKV) Stikom Surabaya bisa berhasil 

menempuh studinya tepat waktu tentang “Mahasiswa difabel di Stikom Surabaya” 

dengan teknik handheld. Maka karya ini akan menggunakan beberapa tinjuan 

pustaka. Tinjuan pustaka yang digunakan antara lain Pengertian Anak 

Berkebutuhan Khusus, Ciri-ciri Disabilitas, Jenis-jenis Disabilitas, Film, Film 

pendek, Tata cara membuat film, Teknik Video dan Teknik Handheld. 

 

2.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus  

Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus menurut Mulyono (2006:26) 

adalah Anak Berkebutuhan Khusus dapat dimaknai dengan anak-anak yang 

tergolong cacat atau menyandang ketentuan, dan juga anak lantib dan berbakat. 

Dalam perkembangannya, saat ini konsep ketunaan berubah menjadi berkelainan 

atau luar biasa. Keturunan berbeda dengan konsep berkelainan. Kekhususan yang 

mereka miliki menjadikan anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan 

pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka 

secara sempurna (Hallan dan Kauffman 1986, dalam Abdul Hadis, 2006).  

 Konsep keturunan hanya berkenaan dengan kecacatan sedangkan konsep 

berkelainan atau luar biasa mencakup anak yang menyandang keturunan maupun 

yang dikaruniai keunggulan. Anak yang mengalami kesulitan belajar adalah anak 
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yang memiliki intelegensi normal atau diatas normal, akan tetapi mengalami satu 

atau lebih dalam aspek -aspek yang dibutuhkan untuk belajar. Istilah kesulitan 

belajar terjemahan dari learning disability, sebenarnya tidak dapat, seharusnya 

diterjemahkan sebagai ketidakmampuan belajar. segala sesuatu atau tata nilai 

yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat 

tersebut. Sedangkan menurut Burnett, kebudayaan adalah keseluruhan berupa 

kesenian, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan 

olah pikir dalam bentuk lain yang didapatkan seseorang sebagai anggota 

masyarakat dan keseluruhan bersifat kompleks (http://psikologiku.com). 

 

2.2 Jenis-jenis Penderita Disabilitas 

 Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup 

seseorang atau sejak orang tersebut lahir ke dunia. Jenis-jenis penderita disabilitas 

tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Penyandang cacat fisik, yaitu individu yang mengalami kelainan kerusakan 

fungsi organ tubuh. Misalnya gangguan penglihatan, pendengaran, dan gerak. 

2. Penyandang cacat mental, yaitu individu yang mengalami kelainan mental 

dan atau tingkah laku akibat bawaan penyakit. Individu tersebut tidak bisa 

mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain 

(normal), sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

3. Penyandang cacat fisik dan mental, yaitu individu yang mengalami kelainan 

fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda seperti gangguan pada fungsi 

tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara serta mempunyai 
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kelainan menular atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak 

mampu melakukan kegiatan sehari-hari selayaknya. 

 

2.3 Jenis-jenis Disabilitas  

 Berdasasrkan definisi penyebab disabilitas dibedakan menjadi 3 (tiga) 

yaitu disabilitas akibat kecelakaan (korban peperangan, kerusuhan, kecelakaan 

kerja/industri, kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan lainnya), disabilitas sejak 

lahir atau ketika dalam kandungan, termasuk yang mengidap disabilitas akibat 

penyakit keturunan, dan disabilitas yang disebabkan oleh penyakit (penyakit 

polio, penyakit kelamin, penyakit TBC, penyakit kusta, diabetes dll). Berdasarkan 

pernyataan di atas maka jeni-jenis disabilitas dapat dikelompokkan, sebagai 

berikut: 

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental terdiri dari: 

a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana 

selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki 

kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas. 

b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ 

(Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 

kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learnes) yaitu anak yang 

memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang 

memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak 

berkebutuhan khusus. 

c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan 

prestasi belajar (achievment) yang diperoleh. 
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2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu: 

a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki 

gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan 

struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan 

(kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. 

b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang 

memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan 

kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision. 

c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang 

memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak 

permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu 

tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa 

disebut tunawicara. 

d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami 

kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga 

sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini 

dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat 

fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan 

organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara 

maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan 

bicara. 
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2.4 Sejarah Film 

Film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum dengan membayar 

berlangsung di Grand Cafe Boulevard de Capucines, Paris, Perancis pada 28 

Desember 1895. Peristiwa ini sekaligus menandai lahirnya film dan bioskop di 

dunia. Karena lahir secara bersamaan inilah, maka saat awal-awal ini berbicara 

film artinya juga harus membicarakan bioskop. Pelopornya adalah dua bersaudara 

Lumiere Louis (1864-1948) dan Auguste (1862-1954). Perubahan dalam industri 

perfilman, jelas nampak pada teknologi yang digunakan. Jika pada awalnya, film 

berupa gambar hitam putih, bisu dan sangat cepat, kemudian berkembang hingga 

sesuai dengan sistem pengelihatan mata kita, berwarna dan dengan segala macam 

efek-efek yang membuat film lebih dramatis dan nyata 

(http://perfilman.perpusnas.go.id/artikel/detail/127). 

Menurut Fred Wibowo (2006) dalam situs http://www.bimbingan.org/ 

mengatakan bahwa film adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada 

khalayak melalui sebuah media cerita. Film juga merupakan medium ekspresi 

artistik sebagai suatu alat bagi para seniman dan insan perfilman dalam rangka 

mengutarakan gagasan-gagasan dan ide cerita. Secara esensial dan substansial 

film memiliki power yang akan berimplikasi terhadap komunikan masyarakat. 

Sedangkan menurut Heru Effendy (2002) film adalah gambaran teatrikal 

yang diproduksi secara khusus untuk dipertunjukan di gedung-gedung bioskop 

dan televisi atau sinetron yang dibuat khusus untuk siaran televisi. 
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2.5 Jenis-jenis Film 

Anton Mabruri dalam bukunya Manajemen Produksi Program Acara Tv 

(2013: 4), film berdasarkan proses produksinya, Heru Effendy dalam bukunya  

Mari Membuat Film (2002) membagi film menjadi 4 antara lain: 

1. Film Dokumenter. 

2. Film Cerita Pendek (short films). 

3. Film Cerita Panjang (feature-length films). 

4. Film-film jenis lain: profil perusahaan (corporate profile), iklan televisi (tv 

commercial/tvc) program televisi (tv programme), dan video klip (music 

video). 

Menurut Himawan Pratista dalam bukunya Memahami Film (2008: 4) 

membagi jenis film menjadi 3 jenis yakni: 

1. Film Dokumenter. 

2. Film Fiksi. 

3. Film Eksperimental (abstrak). 

 

2.6 Film Pendek 

 Penulis memilih film pendek untuk mengaplikasikan ide dan konsepnya, 

pengertian film pendek merupakan film yang durasinya singkat yaitu di bawah 50 

menit dan didukung oleh cerita yang pendek (Anton Mabruri, 2010). Dengan 

durasi film yang pendek, para pembuat film dapat lebih selektif mengungkapkan 

materi yang ditampilkan melalui setiap shot akan memiliki makna yang cukup 

besar untuk ditafsirkan oleh penontonnnya. Perkembangan di dunia industri 

perfilman sekarang ini tidak hanya di produksi melalui rumah-rumah produksi 
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saja,  melainkan banyak pula karya-karya film yang dihasilkan oleh sineas-sineas 

muda, yang dapat menghasilkan sebuah karya yang berupa moving picture secara 

independent. 

Menurut Heru Effendy dalam bukunya yang berjudul Mari Membuat Film, 

film cerita pendek adalah film yang biasanya berdurasi di bawah 60 menit. Di 

banyak negara seperti Jerman, Australia, Kanada dan Amerika Serikat, film cerita 

pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi seorang atau 

sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita panjang, jenis film 

ini banyak dihasilkan oleh mahasiswa/i jurusan film atau orang/kelompok yang 

menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik. Sekalipun 

demikian, ada juga orang yang memang mengkhususkan diri untuk memproduksi 

film pendek, umumnya hasil produksi ini dipasok ke rumah-rumah produksi atau 

saluran televisi. 

 

2.7 Film Biografi 

Biografi (sering diistilahkan biopic: biografy picture) secara umum 

merupakan pengembangan dari genre drama dan epik sejarah. Film biografi 

menceritakan penggalan kisah nyata atau kisah hidup seorah tokoh berpengaruh di 

masa lalu maupun kini. Film biografi umumnya mengambil kisah berupa suka 

duka perjalanan hidup sang tokoh sebelum ia menjadi orang besar atau 

keterlibatan sang tokoh dalam sebuah peristiwa besar. Dalam perkembangan film-

film biografi dapat berkombinasi dengan genre lain yang lebih spesifik sesuai 

dengan latar-belakang sang tokoh seperti pahlawan perang, spiritualis, kriminal, 
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penyanyi atau kelompok musik, pelukis, komposer, peneliti, penulis, presiden, 

dokter, atlit, petualang, dan sebagainya. 

 

2.8 Teknik Video 

Candra Tri Wibowo dalam skripsinya yang berjudul “Pembuatan Iklan 

Linkarmas Guesthouse Dengan Menggunakan Teknik Live Shooting dan 3d 

Animasi” teknik videografi dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Gerakan Kamera dan Lensa 

a. Tilting merupakan pergerakan kamera secara vertikal, mendongkrak dari 

bawah ke atas atau sebaliknya. 

b. Zooming merupakan gerakan lensa mendekati atau menjauhi objek secara 

optis, yaitu dengan mengubah lensa dari sudut pandang sempit (tele) 

kesudut pandang lebar (wide) dan sebaliknya. 

c. Track adalah gerakan kamera mendekati atau menjauhi obyek. 

d. Rack focus adalah merubah fokus lensa dari latar belakang ke obyek 

dilatar depan atau sebaliknya. 

e. Panning adalah gerakan kamera secara horizontal (posisi kamera tetap 

ditempat) dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 

2. Teknik Shot 

Berikut ini ada beberapa teknik dalam membidikan kamera (shot): 

a. Extreme Close Up (ECU) 

b. Close Up 

c. Medium Close up (MCU) 



30 

 

 

 

d. Medium shot (MS) 

e. Long shot (LS) 

f. Very Long Shot 

g. Two Shot dan Group Shot 

h. Point Of View (POV) 

i. Cut dan Cut Away 

j. Interior dan Exterior 

3. Kamera Angle 

Sudut dimana kamera mengambil gambar suatu obyek. Dengan menempatkan 

kamera pada posisi yang tepat maka akan menghasilkan sebuah gambar yang 

baik. Adapun posisi kamera angle, yaitu:  

a. High Angle 

b. Normal Angle 

c. Low Angle. 

 

2.9 Teknik Handheld Camera 

Himawan Pratista dalam bukunya Memahami Film (2008: 112) menjelaskan 

bahwa salah satu teknik kamera yang kini tengah menjadi tren adalah gaya 

kamera dokumenter, kamera dibawa atau dijinjing langsung oleh operator kamera 

tanpa menggunakan alat bantu seperti tripod atau dolly. Gaya handheld camera 

memiliki beberapa karakter yang khas yakni, kamera bergerak dinamis dan 

bergoyang, serta gambar yang “pucat” untuk memberi kesan nyata (realistik). 
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Roy Thompson dan Christopher Bowen dalam bukunya yang berjudul 

Grammar of the Shot (2009: 116) menjelaskan bahwa handheld camera memiliki 

beberapa keuntungan, yaitu: 

Easy to readjust framming on the fly, creates sense of personal 
immediacy within the scene (subjective POV), allow operator to move 
freely around the set or location, imbues shot with energy of motion. 

 
Handheld Camera mudah menentukan pengambilan gambar dengan cepat, 

menciptakan rasa kedekatan perseorangan dalam adegan, saat pengambilan 

gambar kameramen dapat bergerak bebas dilokasi,  menimbulkan sebuah 

kekuatan dari gerakan. 

Blain Brown dalam bukunya Cinematography Theory and Practice (2012: 

216) menjelaskan bahwa: 

Handheld is any time the operator takes the camera in hand, usually 
held on the shoulder, but it can be held low to the ground, placed on 
the knees, or any other combination. Handheld was camera mobile in 
cases where a dolly was not available on stairs. Handheld is most 
often used for artistic purpose. 

 
Kameramen setiap saat menahan kamera pada tangan, biasanya menahan 

pada bahu, tetapi juga dapat ditahan rendah pada tanah, ditahan pada lutut, atau 

kombinasi lainnya. Handheld merupakan teknik kamera dimana dalam suatu 

kasus dolly tidak bisa digunakan di tangga. Handheld merupakan teknik kamera 

yang paling sering digunakan untuk tujuan artistik. 
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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 

Pada bab III ini akan dijelaskan dengan metode yang digunakan dalam 

pembuatan dan pengolahan data serta perancangan dalam pembuatan film pendek 

ini. Penjelasan konsep dan pokok pikiran dalam film pendek ini akan menjadi 

dasar rancangan karya yang dibuat. Metode penilitian dalam proses pembuatan 

film pendek ini dilakukan berdasarkan penilitian dengan tahapan-tahapan yang 

digunakan diantaranya adalah planning atau perencanaan, analisa, desain, 

implementasi. 

 

3.1 Metodologi  

Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu metode penelitian 

secara kualitatif, dimana penelitian kualitatif merujuk pada penalaran baik secara 

tekstual maupun secara visual. Metodologi penelitian adalah ilmu yang 

mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian (Soewadji, 

2012: 10). Metodologi yang dipilih sesuai dengan masalah yang sedang diteliti 

agar mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk menunjang hasil karya yang 

dihasilkan. Pada Tugas Akhir ini metodologi yang dipilih adalah metodologi 

kualitatif. Menurut Idiantoro dan Supomo (1999: 12-13) metodologi kualitatif 

adalah penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. 
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Atas dasar pandangan di atas, penulis dituntut untuk memiliki wawasan 

yang luas, sehingga penulis akan mampu membuka pertanyaan kepada sumber 

data dan mampu memahami apa yang terjadi di lapangan, serta mampu 

melakukan analisis secara induktif terhadap data yang diperoleh. Penulis secara 

kualitatif dituntut untuk menemukan pandangan lain berdasarkan data yang 

diperoleh di lapangan, situasi sosial, guna mendukung laporan Tugas Akhir.  

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji tentang perspektif 

partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel, dimana penulis 

mencoba mencari pengalaman dari fenomena-fenomena sosial yang di alami oleh 

partisipan. Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif (2005), 

mengatakan bahwa, “Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah dimana penulis merupakan instrumen kunci”. 

Instrumen yang digunakan oleh penulis ialah instrumen secara dokumentasi 

lapangan, dimana penulis mengambil gambar secara langsung di lapangan untuk 

mendapatkan data yang sepenuhnya akurat. Observasi yang diperoleh secara 

langsung mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan data terkait mahasiswa difabel yang dalam 

menempuh studinya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan masa 

pencapaian perkuliahan. Oleh karenanya maka penulis memilih wilayah Surabaya 

dan Sidoarjo sebagai instrumen dokumentasi lapangan untuk mendapatkan data 

yang sesuai dan diinginkan. 
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3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam kegiatan pembuatan film pendek ini dilakukan 

agar dalam proses analisa data tidak terjadi penyimpangan materi serta tujuan 

yang dicapai. Menurut buku yang berjudul “Metode Penelitian” karya W. Gulo 

(2010: 115), teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

observasi, wawancara dan literatur. Dari pernyataan tersebut kegiatan 

pengumpulan data dilakukan dari beberapa bidang, yaitu: 

1. Film pendek  

Pada tahapan ini, pengumpulan data lebih terarah kepada film pendek. 

Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan keyword yang digunakan 

sebagai pedoman pembuatan Tugas Akhir ini. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Literatur 

Film pendek menarik karena mampu menyampaikan pesan secara utuh 

dengan keterbatasan durasi, terkadang pesan yang disampaikan jauh lebih 

mudah, penonton atau audience lebih fokus pada pesan dari film tersebut. 

Selain itu film jauh lebih nyaman disaksikan dan dipahami oleh penonton. 

Asumsi ini juga didukung dengan pernyataan dari Gotot Prakosa (2008: 

3). Videobase yang berisi bahwa video memiliki pengaruh dalam 

membangun budaya baru dalam perubahan perilaku dan cara berpikir 

masyarakat saat ini. 
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Azhar Arsyad (2011 : 49) menyatakan bahwa video merupakan gambar-

gambar dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui 

lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup.  

Keyword: penyampaian pesan, keterbatasan durasi, dipahami, nyaman, 

memiliki pengaruh,  perubahan perilaku. 

 

2. Biografi 

Pada tahapan ini, pengumpulan data lebih terarah kepada biografi. 

Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan keyword yang digunakan 

sebagai pedoman pembuatan Tugas Akhir ini. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh Kahfi Fauzan. Kahfi adalah seorang pembuat 

dan penikmat film bekerja di Production House. Kahfi Fauzan mengatakan 

bahwa biografi adalah sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi juga 

dapat diartikan sebagai suatu kisah perjalanan kehidupan seseorang 

bersumber dari kisah nyata.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap biografi dapat diperoleh 

beberapa kata kunci sebagai berikut: 

Keyword : kisah hidup, perjalanan kehidupan, kisah nyata. 

b. Literatur  

Andi Fachruddin dalam bukunya Dasar-Dasar Produksi Televisi, tahun 

2012, mengatakan bahwa: 



36 

 

 

 

 “Biografi yang cenderung mengupas secara kronologis dari yang secara 
garis penceritaan bisa dari awal tokoh dilahirkan hingga saat tertentu 
(masa sekarang, saat meninggal, atau saat kesuksesan sang tokoh) yang 
diinginkan oleh pembuat filmnya.” 
 
Dari hasil literatur yang dilakukan terhadap biografi diperoleh beberapa 

kata kunci sebagai berikut: 

Keyword: kisah hidup, peristiwa. 

 
3. Teknik Handheld  

Pada tahapan ini, pengumpulan data lebih terarah kepada teknik handheld. 

Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan keyword yang digunakan 

sebagai pedoman pembuatan Tugas Akhir ini. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi 

Dari situs youtube dilakukan pencarian dengan keyword teknik handheld 

camera. Dari sini diketahui bahwa teknik handheld merupakan teknik 

pengambilan gambar dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan. 

Handheld merupakan teknik menggunakan kamera tanpa menggunakan 

mounting seperti tripod atau monopod. Teknik ini menggunakan kedua 

tangan sebagai bantuan dalam mengoperasikan kamera. 

Teknik ini sering digunakan oleh kameramen yang sedang meliput berita 

dan pengambilan video dokumenter. Seperti pada gambar 3.3 berikut. 
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Gambar 3.1 Handheld Camera Techniques 

(Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=UT7E-F1I9EU) 
 

Teknik handheld adalah teknik kamera dimana penonton seakan-akan 

merasakan sudut pandang orang pertama, merasakan apa yang karakter 

tersebut rasakan. melalui handheld kamera, penonton umumnya  disajikan 

film yang seakan-akan nyata, dan benar-benar terjadi. Inilah yang 

membuat film dengan teknik handheld menjadi luar biasa. Namun masih 

sangat jarang menemukan film handheld yang benar-benar bagus, karena 

umumnya teknik ini menjadi andalan untuk membuat film.  

Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap teknik handheld dapat 

diperoleh beberapa kata kunci sebagai berikut: 

Keyword: menggunakan tangan, merasakan, seakan-akan nyata, benar-

benar terjadi  

b. Literatur  

Himawan Pratista dalam bukunya Memahami Film, tahun 2008. Salah satu 

teknik kamera yang kini tengah menjadi tren adalah gaya kamera 

dokumenter (handheld camera). Seperti layaknya para sineas dokumenter, 

kamera dibawa atau dijinjing langsung oleh operator kamera tanpa 

menggunakan alat bantu seperti tripod atau dolly. Awalnya teknik ini lebih 
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sering digunakan oleh sineas-sineas independen namun kini sineas besar 

pun sering menggunakannya. Gaya handheld camera memiliki beberapa 

karakter yang khas yakni, kamera bergerak dinamis dan bergoyang, serta 

gambar yang “pucat” untuk memberi kesan nyata (realistik). Teknik 

handheld camera lazimnya mengabaikan komposisi visual dan lebih 

menekankan pada obyek yang diambil. Teknik ini juga sering 

dikombinasikan dengan teknik kamera subyektif. 

Keyword: tanpa alat bantu, dinamis, kesan nyata, komposisi visual, teknik 

kamera subyektif. 

 

4. Disabilitas  

Pada tahapan ini, pengumpulan data lebih terarah kepada disabilitas. 

Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan keyword yang digunakan 

sebagai pedoman pembuatan Tugas Akhir ini. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Literatur  

Chris Dukes dan Maggie Smith dalam bukunya Cara Menangani Anak 

Berkebutuhan Pendidikan Khusus, tahun 2009. Orang tua akan merasakan 

kecemasan yang sama ketika anak melanjutkan prasekolah ke tingkat 

sekolah. Hal ini bisa jadi sangat sulit jika orang tua sudah mempunyai 

hubungan yang baik dengan pengajar prasekolah. Karena nanti mereka 

harus menghadapi guru-guru baru serta lingkungan dan rutinitas yang 

berbeda. 
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Jika lembaga memiliki prosedur transisi yang baik dan menjalin hubungan 

dengan sekolah dan staf setempat mereka bisa menjadi kunci penghubung 

antara prasekolah dan sekolah demi kepentingan orang tua dan anak. 

Keyword: lingkungan, rutinitas, menjalin hubungan. 

b. Wawancara 

Wawancara tentang disabilitas dilakukan secara langsung di Lembaga 

Pendidikan ABK Insani Mandiri pada hari Senin tanggal 1 Nopember 

2016 pukul 10:20 oleh Tetty Agustina, CHT., NNLP., Graphologist. 

Beliau adalah pemilik Lembaga Pendidikan ABK Insani Mandiri yang 

mana beliau mdirikan lembaga tersebut terinspirasi oleh anaknya sendiri. 

Beliau juga memiliki banyak pengalaman terhadap Anak Berkebutuhan 

Khusus. 

Beliau merasa bahwa anak berkebutuhan khusus tidak bisa dipandang 

sebelah mata. Anak berkebutuhan khusus terutama difabel atau tuna rungu 

dan tuna wicara sebenarnya memiliki IQ normal. Jadi tuna wicara atau 

tuna rungu hanya mengalami gangguan pada telinga dan mulut tidak 

dengan IQ. Sehingga masih dapat menerima pelajaran dengan baik. 

Mahasiswa difabel yang ada di perguruan tinggi sebenarnya memiliki 

kemauan untuk membuktikan bahwa mereka bisa. Tentu saja harus 

mendapat dukungan keluarga. 

Keyword: iq normal, gangguan fisik, dukungan. 
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3.3 Analisa Data 

Menurut (Moleong, 2002: 103) analisa data adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

Dalam table ini, 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. Analisa data dapat di 

lihat pada tabel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 berikut. 

Tabel 3.1 Analisa data materi Film Pendek 
Subjek Observa

si 
Literatur Wawancar

a 
Kesimpulan Keyword 

Film 
pendek 

 Keterbatsa
n durasi, 

Dipahami, 

Nyaman,  

Memiliki 
pengaruh, 

Perubahan 
perilaku  

 Film Pendek = 
film yang dapat 
menyampaikan 
pesan dengan 
durasi yang 
singkat dan 
dapat dipahami 

Penyampaian 

pesan 

Durasi 

Pengaruh  

 

(Sumber:  Olahan Penulis) 

Tabel 3.2 Analisa data materi Biografi  
Subjek Observasi Literatur Wawancar

a 
Kesimpula

n 
Keyword 

Biografi   Kisah hidup 

Peristiwa 

 

Kisah hidup 

Perjalanan 
hidup 

Kisah nyata 

Biografi = 
merupakan 
peristiwa 
kehidupan 
nyata 
seseorang 

Kisah 
hidup 

Kehidupa
n nyata 

Peristiwa  

(Sumber:  Olahan Penulis) 
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Tabel 3.3 Analisa data materi Teknik Handheld 
Subjek Observasi Literatur Wawancar

a 
Kesimpulan Keyword 

Teknik 
Handheld 

Menggunak
an tangan 

Merasakan 

Seakan-akan 
nyata 

Benar-benar 
terjadi 

Tanpa alat 
bantu 

Dinamis 

Kesan 
nyata 

Komposisi 
visual 

Teknik 
kamera 
subyektif 

 Teknik 
Handheld = 
teknik yang 
menggunaka
n tangan dan 
tanpa alat 
bantu yang 
memberikan 
kesan nyata 

Tanpa 
alat bantu 

Kesan 
nyata  

    (Sumber:  Olahan Penulis) 

Tabel 3.4 Analisa data materi Disabilitas  
Subjek Literatur Observa

si 
Wawancara Kesimpula

n 
Keyword 

Disabilitas  Lingkunga
n 

Rutinitas 

Menjalin 
hubungan   

 Iq normal 

Gangguan 
fisik 

Dukungan   

Disabilitas 
= 
seseorang 
dengan 
keterbatas
an fisik 
tetapi 
memiliki 
iq normal  

Keterbatas
an 

Kesulitan 

Kendala    

  (Sumber:  Olahan Penulis) 

 

3.4 Studi Eksisting 

Studi eksisting merupakan acuan yang mempengaruhi secara dominan 

dalam pembuatan sebuah karya. Beberapa karya yang menjadi referensi dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 
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1. Jika Aku Menjadi Trans TV 

Konsep disabilitas yaitu dengan menayangkan informasi tentang lika-liku 

kehidupan orang dengan pekerjaan atau profesi tertentu dari kalangan bawah. 

Disinilah letak nilai edukasinya. Letak daya tarik tayangan ini adalah 

mengeksploitasi kelucuan, ketidaknyamanan, dan penderitaan. Penonton yang 

dari kelas menengah ke atas diharapkan lebih memahami bagaimana 

kehidupan masyarakat bawah, dengan demikian bisa lebih berempati. karena 

selama ini kalangan bawah itu hanya mereka lihat dari permukaan. 

 

Gambar 3.2 Jika Aku Menjadi 
(Sumber: www.google.com) 

2. Discover Indonesia 

Konsep yang beragam dalam shot pengambilan gambarnya yang bagus akan 

menjadi acuan dalam pembuatan konsep dan shot-shot pengambilan 

gambarnya. Saya mengambil dari Discover Indonesia yaitu shot-shot yang 

unik, warna yang ada di dalamnya dan musiknya. 

   
Gambar 3.3 Discover Indonesia 
(Sumber: www.youtube.com) 
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Dari hasil studi eksisting yang dilakukan dapat diperoleh beberapa kata kunci 

sebagai berikut: 

Keyword: moment, gambar hidup, interaksi. 

 

3.5 STP 

Kegunaan dari STP ini adalah untuk membatasi segmentasi, target serta 

positioning agar lebih jelas dan tidak terlalu melebar. Tabel 3.5 menunjukan 

analisa STP : 

Tabel 3.5 Analisa STP 
Segmentasi 

& 

Targeting 

Geografis Masyarakat Kota  

Demografi Usia :  Semua umur 

Gender : Laki-laki , perempuan 

Jenjang pendidikan : Pelajar, Mahasiswa, Umum  

Psikologi Kelas sosial : Semua Kalangan  

Gaya hidup : Semua Kalangan 

 

Positioning 

Video ini diperuntukan bagi semua umur tapi 

diutamakan bagi pelajar atau mahasiswa untuk 

memberikan motivasi. 

(Sumber:  Olahan Penulis) 

Segmenting,  Targeting,  dan  Positioning  merupakan  pemetaan  segmentasi 

pemasaran  produk  secara  modern  (Kotler,  1995:  315).  Pemetaan  ini  dilakukan  untuk 

memfokuskan penentuan komponen strategi suatu produk agar dapat bersaing dengan 

produk yang sebelumnya ada di pasar. Pemetaan dalam Tugas Akhir ini dilakukan untuk 
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menentukan  pasar  dengan  hasil  pembuatan  produk  berupa  film  pendek  bergenre 

biografi dengan teknik handheld tentang mahasiswa difabel di Stikom Surabaya. 

Segmenting  merupakan  pengelompokan  karakteristik  konsumen  (Kotler,  2003: 

97).  Berdasar  dengan  segmentasi  geografis  yaitu  seluruh  masyarakat  Indonesia. 

Dilanjutkan dengan pengerucutan dari segmenting dengan target berdasarkan psikografi 

yang  mengacu  pada  masyarakat  yang  tertarik  pada  budaya.  Hal  ini  bertujuan  untuk 

memupuk  para  mahasiswa  khususnya  mahasiswa  yang  ada  di  Institut  Bisnis  dan 

Informatika Stikom Surabaya sebagai motivasi dan penyemangat para mahasiswa yang 

ingin menempuh masa studinya tepat waktu. 

Dari hasil studi eksisting yang dilakukan dapat diperoleh beberapa kata kunci 

sebagai berikut: 

Keyword: kalangan umum, semua umur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Keyword 
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Gambar 3.4 Bagan keyword 
(Sumber: Olahan Penulis) 

 
Kata kunci yang dapat ditarik dari beberapa kesimpulan analisa data di atas 

sebagai acuan perancangan karya adalah kompetitif yang dapat diterjemahkan 

sebagai persaingan. Keyword tersebut memiliki banyak kata yang berhubungan 

erat dengan menajubkan atau luar biasa, diantaranya seperti keindahan, kehebatan, 

mengagumkan, (www.kbbi.com).  

 
 

3.7 Analisa Warna  

Dari keyword yang didapat di atas dimunculkan warna menakjubkan sebagai 

acuan  dalam pewarnaan atau color grading untuk menyetarakan warna video dan 

poster agar mendukung suasana sesuai dengan keyword. Pewarnaan akan 

didominasi oleh warna yang mewakili warna menakjubkan untuk menciptakan 
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nuansa mengagumkan dengan mengutamakan warna-warna merah muda, orange, 

ungu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5  spektrum warna 
(Sumber: http://www.panduanrumah.com/desain-rumah/tanda-tanda-anda-salah-

memilih-warna-cat-rumah/attachment/warna-cat-rumah-spektrum-warna) 

 

3.8 Perancangan Karya 

Agar dapat mengahasilkan sebuah karya film pendek, maka dibutuhkan 

sebuah perancangan. Perancangan karya ini dimulai dari perumusan ide yang 

terdiri dari ide yang mentah disertai dengan penelitian pada studi literatur, 

observasi, studi eksisting, dan wawancara kemudian dikembangkan menjadi 

sinopsis awal, dilanjutkan pada tahap analisa data untuk menemukan keyword 

yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan karya. Tahap pra produksi 

dirancang untuk menyusun konsep, sinopsis, treatment, naskah, penyusunan tim, 

penjadwalan, budgeting, dan penentuan alat untuk proses prosuksi. Dilanjutkan 
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pada proses produksi dan pasca produksi yaitu editing, dubbing, scoring music, 

dan pameran. Alur perancangan karya penelitian film pendek ini digambarkan 

seperti gambar 3.8 bagan berikut. 

 

 

 

Gambar 3.6 Bagan Perancangan Karya 
(Sumber: Dasar-dasar Produksi Televisi) 

 

 

 

3.8.1 Pra Produksi 
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Dari skema tahapan perancangan karya pembuatan film pendek di atas, 

penulis melalui serangkaian persiapan sebelum syuting dilakukan. Berlandaskan 

tahapan pembuatan film pendek menurut Andi Fachrudin (2012: 226) penulis 

melalui beberapa tahapan dalam pembuatan film pendek ini.  

1. Ide 

Adapun bagan perancangan karya di atas, tahap pertama dalam  pembuatan 

film ini yaitu pencarian ide. Inspirasi penulis didapatkan berawal dari melihat 

film tentang perjalanan hidup mahasiswa difabel dengan perjuangan keras 

dalam hidupnya dapat mengingatkan penonton bagaimana memotivasi, rasa  

syukur, tulus, dan ikhlas dalam menjalani hidup dengan keadaan fisik yang 

mengalami kekurangan namun tetap memiliki semangat yang besar untuk 

menjalani kehidupan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan 

dengan baik. 

Eksperimen membuat film bergenre biografi tersebut akan digabung dengan 

penerapan teknik handheld, seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya yaitu ciri film bergenre biografi dibuat berdasarkan fakta dan 

berkaitan dengan sosok seseorang, penyebaran informasi, pendidikan. Pada 

perjalanan cerita tersebut seorang tokoh mengalami keterbatasan fisik namun 

dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu. 

Ide tersebut dikembangkan menjadi cerita utuh mengenai perjuangan 

mahasiswa difabel dengan perjuangannya sendiri. 

 

2. Konsep 
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Memperkenalkan film pendek dengan teknik hanheld, memberikan kesan 

motivasi pada penonton.  

3. Sinopsis 

Sinopsis merupakan pengembangan ide cerita. Susunan sinopsis merupakan 

acuan dalam pembuatan skenario. Pada sinopsis, mulai terdapat 

pengembangan cerita, tokoh utama dan setting. Sinopsis Tugas Akhir film 

pendek tentang Mahasiswa Difabel Di Stikom Surabaya Dengan Teknik 

Handheld adalah: 

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan 

aktivitas, pembatasan partisipasi.. Faktanya Gangguan adalah sebuah masalah 

pada fungsi tubuh dan strukturnya, suatu pembatasan kegiatan adalah 

kesulitan yang dihadapi individu dalam melakukan tugas atau tindakan, 

sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh 

individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah 

sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri tubuh 

seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal 

4. Treatment 

Dalam perumusan ide Andi Fachruddin (2012: 226) menjelaskan bahwa 

treatment merupakan hal penting sebelum memulai observasi yang 

merupakan acuan dalam urutan dalam penulisan naskah.  

Penulisan treatment untuk film pendek dilakukan seperti halnya penulisan 

naskah yang dituliskah berdasarkan poin-poin yang ingin ditampilkan, namun 
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dalam penulisannya dianjurkan menggunakan font Sans Serif yang mudah 

dan cepat untuk dibaca seperti Arial ataupun Century Gothic. 

Tabel 3.6 Treatment Film "Passion" 

1. EXT/ SIANG Establish 

(suasana depan kampus Stikom) 

2. INT. Rumah Didit 

Kamar 

Pagi  

Didit didalam kamar sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kampus 

3.INT. Rumah Didit 

Depan kamar 

Pagi 

Didit terlihat berjalan dari depan kamar menuju ruang tamu. terlihat ibunya 

sedang membereskan sofa ruang tamu 

4.EXT. Rumah Didit 

Teras rumah 

Pagi 

Didit memakai sepatu. bapaknya sudah menunggu sambil memperlihatkan 

bahwa jam sudah menunjukkan waktunya berangkat 

5.INT. Mobil Didit 

Dalam mobil 

Pagi 

Bapak dan Didit sedang berangkat 

6.INT. Rumah Juke 
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Depan kamar 

Pagi 

Juke terlihat berjalan keluar kamar dilantai 2, kemudian turun melalui tangga. 

7.INT. Rumah Juke 

Ruang tamu 

Pagi 

Terlihat papa nya yang sedang memegang handphone, kemudian juke 

menghampiri papa nya untuk pamit berangkat ke kampus. 

 

8.EXT. Rumah Juke 

Teras rumah 

Pagi 

Juke sedang memakai sepatu ditunggu oleh supirnya. 

9.INT. Mobil Juke 

Dalam mobil 

Pagi 

Juke berangkat ke kampus diantar oleh supirnya 

10.EXT. Motor Leo 

Perjalanan 

Pagi 

Terlihat Leo mengendarai motornya menuju kampus 

11.EXT. Kampus Stikom 

Parkiran 
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Pagi 

Juke sedang berjalan dari parkiran mobil menuju depan kampus. 

12.EXT. Kampus Stikom 

Parkiran mobil 

Pagi 

Didit keluar dari mobil 

13.EXT. Kampus Stikom 

Parkiran sepeda motor 

Pagi 

Terlihat leo memasuki area parkir kemudian mematikan mesin motornya 

 

5. Naskah 

Naskah dalam pembuatan film pendek memiliki format berbeda dengan film 

dalam penulisannya. Naskah dengan format dua kolom yang hanya 

menuliskan poin visual dengan audio terbagi dalam dua sisi. Namun 

standarnya dituliskan pada kertas A4 dengan margin normal dengan font Sans 

Serif yang mudah dan cepat untuk dibaca seperti Arial ataupun Century 

Gothic berukuran 11 yang mudah terbaca (Andi FAchruddin, 2012: 228).  

Naskah dari pembuatan film ini terlampir dalam lampiran 6. 

 

6. Persiapan Teknis 

Persiapan teknis meliputi persiapan peralatan produksi dan pemilihan tim 

produksi dalam pembuatan film pendek.  
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a. Alat yang digunakan, yaitu: 

1. 1 Kamera Canon 60D 

2. 1 Kamera Canon 700D 

3. 1 Mic Rode 

4. 1 Tripod Kamera 

5. 2 Lighting 

6. Lensa Canon 18-55mm 

7. 1 Lensa Canon fix 40mm 

8. 1 Rig Stabilizer 

b. Tim Produksi: 

1. Eksekutif Produser : Radityo Kuncoroadi  

2. Produser : Radityo Kuncoroadi 

3. Sutradara : Radityo Kuncoroadi 

4. Ass. Sutradara 1 : Pandu Purnomo  

   Rexy Bagaskara 

5. Naskah : Pandu Purnomo 

   Hawari M. Helmi 

6. DOP : Martin Putra  

7. Cameraman : Adi Sucipto  

   Martin Putra 

8. Editor : Irvan Dhery  

9. Musik : Irvan Dhery 

   Hawari M. Helmi 
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7. Publikasi 

Publikasi untuk film pendek ini menggunakan penyebaran melalui DVD dan 

pemutaran pada acara-acara screening, sehingga diperlukan beberapa properti 

promosi diantaranya: 

a. Poster 

1) Konsep 

Poster pada karya film pendek yang berjudul “PASSION” 

menggunakan gambar siluet kemudian di dalam dikasih foto tiga 

mahasiswa yang sedang berada di kampus.  

2) Sketsa Poster 

 

                        Gambar 3.7 Sketsa Poster 
            (sumber: Olahan sendiri) 
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b. Sampul DVD 

1) Konsep 

Desain yang diadaptasi dari gambar latar desain poster yang menjadi 

identitas dari film pendek ini menggunakan konsep desain yang sama.  

2) Sketsa Sampul DVD 

 

            Gambar 3.8 Sketsa Sampul DVD 
           (sumber: Olahan sendiri) 

 
c. Label DVD 

1) Konsep 

Label pada DVD menggunakan gambar latar desain yang menjadi 

perpaduan dari sampul DVDnya. 
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2) Sketsa Label DVD 

 

              Gambar 3.8 Sketsa Sampul DVD 
 (sumber: Olahan sendiri) 

 

8. Anggaran Produksi 

Dalam proses pembuatan film pendek dibutuhkan anggaran dalam proses 

produksinya. Berikut merupakan tabel anggaran dana Produksi. 

Tabel 3.7 Anggaran Produksi 

Kegiatan/ Uraian Dana 

Pra Produksi  

Transportasi BBM Rp.         500.000,- 

Konsumsi Team Riset 3 orang Rp.         100.000,- 

Pulsa Rp.         50.000,- 

Administrasi (ATK, Tinta, Kertas a4, dll) Rp.         350.000,- 

Jilid Proposal TA Rp.            5.000,- 
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3.8.2 Produksi 

Dari skema perancangan karya di atas penulis melalui berbagai tahap 

produksi dengan melakukan proses persiapan alat dan syuting di lokasi-lokasi 

yang telah ditentukan di kota Surabaya dan Sidoarjo. Lihat gambar 3.9 berikut. 

   
Gambar 3.9 Lokasi Shoting 

(sumber: Olahan sendiri) 
 
 
 

Fotocopy Proposal TA Rp.           30.000,- 

Total Pra Produksi Rp.     1.035.000,- 

Produksi ( 3 Hari)  

Komunikasi (Pulsa) Rp.         50.000,- 

Transport (BBM+Mobil) Rp.         500.000,- 

Properti  Rp.         250.000,-
Konsumsi  Rp.         500.000,- 

Penyewaan mic Rode Rp          200.000,- 

Total Produksi Rp.     1.500.000,- 

Paska Produksi ( 10 Hari)  

Editing  Rp.      2.000.000,- 

Pameran TA Rp.      1.000.000,- 

Pembuatan Laporan TA (4) Rp.         200.000,-       

Cetak Publikasi (CD, Poster, Souvenir, dll) Rp.      1.000.000,- 

Total Paska Produksi Rp.     4.200.000,- 

Total Keseluruhan Rp.     6.735.000,- 
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3.8.3 Pasca Produksi 

Dari skema perancangan karya di atas penulis melalui berbagai tahap pasca 

produksi dengan pemilihan file hasil shooting, editing dengan penyusunan video, 

pewarnaan, penambahan variasi editing, serta melengkapi dengan recording narasi 

serta pembuatan scoring musik yang akan dibahas lebih dalam pada BAB IV. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

4.1 Poduksi 

Pada tahap ini penulis menjelaskan proses produksi dari tahap pengambilan 

gambar, audio, dan editing serta tahap pasca produksi dalam pembuatan film 

pendek Tugas Akhir ini. 

 

4.1.1 Pengambilan Gambar 

Teknik pengambilan gambar pada film pendek ini digunakan dengan 

Handheld Camera, yaitu pengambilan gambar menggunakan tangan dan kamera 

yang lain menggunakan tripod untuk mempermudah dalam pemilihan stok shot, 

dengan pertimbangan agar mempercepat produksi dan mempermudah teknis. 

Pengambilan gambar dalam Tugas Akhir ini menggunakan kamera DSLR 

Canon 60D dan untuk meminimalisir goncangan saat pengambilan gambar 

kameramen menggunakan Steadycam. 

Teknik yang digunakan untuk mengambil sebuah adegan menggunakan 

teknik handheld agar menimbulkan kesan hidup dan tidak membosankan saat 

khalayak umum atau penonton menyaksikan hasil dari video ini. Gambar 4.1 

adalah contoh dari pengambilan gambar yang sudah diproduksi dalam Tugas 

Akhir ini. 
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Gambar 4.1 Proses Pengambilan Gambar di Desa Krembung 
Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 

 
  Gambar 4.2 adalah gambar/foto dimana asisten sutradara sedang 

memberikan pengarahan kepada talent. Pengarahan ini dilakukan agar pada saat 

pengambilan gambar berikutnya talent bisa memahami scene/bagian yang diambil 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Proses Pengambilan Gambar pengarahan di Kampus Stikom 

 Sumber: Hasil Olahan Pribadi.  
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 Gambar 4.3 adalah gambar/foto dimana sedang dilakukan pengambilan 
gambar di area kampus Stikom Surabaya 
 

 
Gambar 4.3 Proses Pengambilan Gambar produksi 

Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 
 

 

4.1.2 Take Audio 

Berikut merupakan pengambilan Audio yang diproduksi dalam Tugas Akhir ini. 

 

Gambar 4.4 Proses Pengambilan Suara 
Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 
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Pengambilan suara dalam Tugas Akhir ini menggunakan mic boomer. 

4.2 Pasca Produksi 

Tahap ini adalah tahap akhir dari proses pengambilan gambar dan suara, 

kemudian dilanjutkan dengan proses editing sesuai script yang telah dibuat. 

 

4.2.1 Editing Shoot dan Audio 

Setelah selesainya produksi, peneliti memilih gambar dan suara sesuai 

dengan scene didalam script dan penambahan coloring kemudian dimasukkan ke 

dalam software editing.  

 

 

Gambar 4.5 Proses Pemilihan Gambar  
Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 
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Gambar 4.6 Proses Editing Gambar  
Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 

 

 
 

          Gambar 4.7 Proses Editing Suara 
           Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 
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           Gambar 4.8 Proses Coloring Gambar 

Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 
 

4.2.2 Export/Render 

Tahap ini merupakan bagian akhir dari proses editing setelah seluruh 

gambar, suaradanmusiktersusun maka dilakukan export/rendering agar seluruh 

komponen yang telah tertata menjadi satu dalam bentuk format file video. 

                       Gambar 4.9 Proses Export/Rendering 
                       Sumber: Hasil Olahan Pribadi 
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4.3 Publikasi 

Pada tahap publikasi berupa kegiatan pameran yang merupakan salah satu 

cara memperkenalkan Tugas Akhir yang telah diproduksi kepada masyarakat. 

Dalam upaya mempromosikan karya film pendek ini peneliti menggunakan 

beberapa media seperti: 

1. Poster A1 
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                 Gambar 4.10 Desain Poster Passion 

                  Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 
 

2. Stiker 

 

 
 

Gambar 4.11 Desain Stiker Passion 
Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 

 

Stiker merupakan merchandise yang dapat dibagikan dengan mudah kepada 

pengunjung dan sebagai promosi yang dapat dijumpai diberbagai tempat. 

3. Pin 

 

 

Gambar 4.12 Desain Pin Passion 
Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 
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Pin adalah bentuk merchandise yang dapat dibagikan kepada masyarakat 

dengan mudah, dengan desain pin bertuliskan Passion 

4. Cover DVD 

 

Gambar 4.13 Desain Cover DVD Passion 
Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 

 

Cover DVD dibuat untuk membuat bagian DVD terlihat menarik. 
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5. Sampul DVD 

 

Gambar 4.14 Desain Sampul DVD Passion 
Sumber: Hasil Olahan Pribadi. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian perancangan dan Produksi Film Pendek 

Bergenre Biografi ini mengangkat motivasi serta semangat mahasiswa terutama 

mahasiswa di Stikom Surabaya. Banyaknya mahasiswa yang tidak tepat watu 

dalam menyelesaikan perkuliahan, padahal sangat penting sekali karena untuk 

bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan melanjutkan karir didunia kerja. 

Tujuan dibuatnya film pendek ini adalah untuk mengingatkan dan memotivasi 

betapa pentingnya menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.  

Dengan memberi sentuhan cerita baru pada film pendek ini diharapkan 

dapat memberikan motivasi serta semangat bagi para mahasiswa yang sedang 

menjalani perkuliahan. Pembuatan film pendek ini menggunakan teknik handheld 

karena menunjukan atau menggambarkan reaksi terhadap shot utama atau shot 

lain yang memberikan kesan nyata. Proses editing film pendek bergenre biografi 

ini menggunakan software Adobe Premiere CS 5 CC.  

 

5.2 Saran 

Produksi Film Pendek yang diaplikasikan dalam sebuah karya video ini 

diharapkan menjadi wawasan dan pengetahuan bagi para khalayak luas. 

Pembuatan film ini mengakui masih banyak kekurangan dalam mengaplikasikan 
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penelitian ini kedalam film pendek tentang mahasiswa difabel di Stikom Surabaya 

karena dalam pembuatan film pendek ini dibutuhkan sekali untuk bekerja dalam 

tim. Oleh karena itu bagi pembaca atau yang lain disarankan untuk meneruskan 

film ini dengan menambah yang menjadi kekurangan film ini.  
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