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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Pada penulisan skripsi ini, penulis meneliti mengenai penerapan prinsip – prinsip 

Konfusius dalam aksi karakter protagonis yang ada di dalam film panjang dengan 

judul JIA. Penelitian ini memfokuskan pada aksi yang dilakukan oleh karakter 

protagonis dalam 15 beat.  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

yang menurut Mulyana (2013) adalah metode penelitian yang tidak menggunakan 

angka namun tindakan sosial yang terjadi sebagai datanya. Penelitian Kualitatif 

adalah penelitian yang dapat memberikan informasi secara mendalam yang 

menunjukkan hal – hal seperti nilai atau sifat yang ada di dalam sosial (Grbich, 

2013). 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, dimana Arikunto 

(2006) menuliskan bahwa studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang 

diambil dari sumber seperti buku, majalah, koran dan sumber literatur lainnya. 

Studi pustaka adalah pengumpulan data berupa kajian teoritis, referensi dan 

literatur ilmiah yang membahas tentang budaya, nilai dan normal yang ada di dalam 

masyarakat sosial (Sugiyono, 2012).  

 Penelitian ini dilakukan dengan mencari data – data dengan cara studi 

pustaka mengenai Konfusianisme beserta prinsip dan adat istiadatnya. Kemudian 

aksi karakter disesuaikan dengan beat sesuai dengan teori Snyder dan dicocokkan 
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dengan prinsip Konfusianisme yang berasal dari Buku The Analects of Confucius 

dan dibagi menjadi tiga jenis, mental action, physical action, dan verbal action 

sesuai dengan teori McKee.  

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi lebih mengenai 

prinsip – prinsip Konfusianisme yang menjadi salah satu ajaran di Indonesia yang 

masih jarang dibahas di dalam film maupun media lainnya. Penelitian ini 

berpedoman pada buku The Wisdom of Confucius (New Edition) (2016) karya 

Andri Wang, buku Save The Cat! Karya Blake Snyder dan beberapa buku lain yang 

menginterpretasikan buku The Analects of Confucius yang menjadi salah satu 

pedoman penganut Konfusianisme serta screenwriting, seperti Dialogue: The Art 

of Verbal Action karya Robert McKee.   

3.1.1. Sinopsis 

Karla, seorang chef yang bekerja di restoran berbintang Michelin di Australia harus 

pulang ke Indonesia dikarenakan papanya meninggal karena serangan jantung. 

Karla harus menghidupi keluarganya yang terdiri dari mama, dan kedua adiknya, 

Chris yang berumur 17 dan Michelle yang berumur 10 tahun, serta harus mengurus 

restoran yang diwariskan kepadanya. Karla harus membayar beberapa hutang yang 

dimiliki keluarga mereka serta memperbaiki restoran agar ramai kembali, namun 

tiba – tiba mama pergi dari rumah dan hanya meninggalkan surat bagi anak – 

anaknya. Keesokan harinya, ada surat yang menyatakan bahwa restoran akan disita 

oleh penagih hutang, Anton, namun Karla mendatangi kantor Anton, serta meminta 

waktu seminggu untuk membayar hutangnya. Mereka sepakat, namun Anton licik 
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dan membuka restoran baru yang muncul di seberang restoran dengan dipimpin 

oleh Chef Chen yang dulunya kepala chef di restoran Karla.  

Beberapa waktu kemudian, mama pulang dan membawa hutang baru yang 

menjaminkan rumah mereka. Hal tersebut membuat Karla semakin kesal dengan 

mama, namun setelah bertengkar dengan adiknya karena permasalahan mama, 

akhirnya mereka saling memaafkan. Setelah berjuang untuk mendapatkan 

pendapatan lebih dengan bantuan teman masa kecil Karla, Joshua dan Chef Kim, 

chef kedua restoran setelah Chef Chen, waktunya habis dan restoran di sita. Tak 

lama kemudian, rumah pun di sita, karena tidak bisa membayar hutang baru mama, 

sehingga mereka harus tinggal bersama Joshua. 

 Karla mencari pekerjaan dan bertemulah dengan calon investornya yang 

dahulu, Pak Hartono, yang ternyata adalah ayah Anton. Pak Hartono sangat 

menyukai masakan Karla dan menanyakan kenapa tidak mengurus restoran. Karla 

menceritakan kejadiannya dengan Anton, lalu Pak Hartono memutuskan untuk 

mengembalikan restoran kepada Karla dengan catatan bahwa Pak Hartono 

memiliki saham 60% dari restoran. Akhirnya restoran buka kembali dengan Karla 

sebagai chef utama dan Joshua sebagai managernya.  

3.1.2. Posisi Penulis 

Penulis dalam penulisan skripsi ini memiliki posisi sebagai penulis naskah film 

panjang JIA serta peneliti untuk menemukan bagaimana penerapan prinsip 

Konfusius dalam aksi karakter protagonis berdasarkan 15 beat.  
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3.1.3. Peralatan 

Dalam penulisan naskah dan skripsi ini, penulis memakai laptop serta beberapa 

software, Final Draft dan Microsoft Word. Final Draft digunakan saat menulis 

naskah Film Panjang JIA, sedangkan Microsoft Word dalam penulisan skripsi. 

Penulis juga menggunakan internet untuk menemukan sumber – sumber yang 

diperlukan dalam menulis skripsi serta beberapa buku seperti buku The Wisdom of 

Confucius (New Edition) (2016) oleh Andri Wang.  

3.2. Tahapan Kerja 

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa proses yang dilakukan penulis. Proses 

yang dilakukan oleh penulis berupa: 

3.2.1. Ide Cerita 

Proses pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mencari ide cerita. Penulis 

mendapatkan ide mengenai seorang chef perempuan yang beretnis Tionghoa dari 

diri penulis yang juga adalah keturunan Tionghoa. Penulis mendapat nasehat dari 

kelas Directing bahwa untuk menulis sebuah naskah yang baik, lebih baik diambil 

dari pengalaman penulis, sehingga lebih terasa nyata.  

3.2.2. Logline dan Sinopsis 

Setelah mendapatkan ide cerita, penulis mulai membuat logline serta sinopsisnya. 

Dalam kelas Final Pre – production, logline dan sinopsis yang penulis buat diganti 

beberapa kali, dikarenakan plot cerita masih kacau dan kurang masuk akal. Setelah 

berganti, dan di dalam kelas Feature Length Script juga diganti, akhirnya 

ditemukan logline yang tepat, yaitu “Seorang Chef muda ingin menjadi sukses di 
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dunia internasional, namun harus pulang untuk menghidupi keluarganya serta 

melanjutkan restoran milik ayahnya, saat ayahnya meninggal” beserta sinopsis 

yang sesuai.  

3.2.3. Riset dan Penulisan Bab 1 – 2 

Setelah logline dan sinopsis disetujui oleh dosen pembimbing, maka penulis mulai 

melakukan riset tentang hal yang akan dibahas. Penulis mencari buku tentang 

karakter protagonis, Blake Snyder’s 15 Beat Sheet, Kong Hu Cu atau Konfusius, 

dan aksi karakter. Setelah menemukan buku dan teori yang diperlukan, penulis 

menuliskannya ke dalam bab 2.  

3.2.4. Draft I 

Sambil menulis bab 2, penulis membuat draft I dari naskah yang ada. Penulis 

membuat karakter – karakter yang ada dan memasukkannya kedalam 15 beat milik 

Snyder, kemudian menulis treatment, sambil beberapa kali diperiksa ulang oleh 

dosen pembimbing.  

3.2.5. Pokok Bahasan 

Setelah mendapatkan garis besar cerita untuk naskah film panjang, penulis mencari 

pokok bahasan yang akan dibahas untuk skripsi ini. Setelah berbincang dengan 

dosen pembimbing dan mencari – cari ide, penulis memutuskan untuk membahas 

prinsip Konfusius yang dapat ditunjukkan melalui aksi karakter. Penulis membahas 

bagaimana prinsip Konfusius diterapkan didalam aksi karakter protagonis yang 

dibagi ke dalam 15 beat menurut beat sheet Snyder. 

Penerapan Prinsip Konfusianisme..., Nadia Kezia Hotar, FSD UMN, 2019



50 
 

3.2.6. Skema Tahapan Kerja 

Skema 3.1. Tahapan Kerja 
(Dokumen penulis, 2019) 

Karakter 

Beat Sheet 

Prinsip Konfusius 

Aksi 

Verbal Mental Physical 
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3.3. Acuan 

Penulis menulis naskah ini dengan beberapa film serta buku yang menjadi acuan. 

Film pertama yang penulis jadikan acuan adalah No Reservations (2007) karya 

Scott Hicks yang dimainkan oleh Catherine Zeta – Jones sebagai chef di dalam film 

tersebut. Film tersebut menceritakan bagaimana karakter Zeta – Jones, Kate 

Armstrong, hidup setelah kakak perempuannya meninggal serta meninggalkan 

anaknya untuk Kate rawat. Dari film tersebut, munculan ide untuk membuat naskah 

yang menceritakan bagaimana seorang chef perempuan harus menghidupi 

keluarganya.  

Gambar 3.2. Poster Film No Reservations 
(www.imdb.com, 2007) 

 

Film kedua yang menjadi acuan adalah film Keluarga Cemara (2018) karya 

Yandy Laurens yang diangkat dari sebuah cerita bersambung yang berubah menjadi 
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novel karya Arswendo Atmowiloto sebelum menjadi serial televisi dengan judul 

sama. Film ini menceritakan bagaimana Abah berusaha untuk menghidupi 

keluarganya setelah bangkrut serta kehilangan rumahnya. Dari film ini, penulis 

dapat membuat sebuah cerita yang menceritakan bagaimana sebuah keluarga 

menangani masalah keuangan yang ada.  

 

 

Gambar 3.3. Poster Film Keluarga Cemara 
(www.imdb.com, 2018) 

 

 Buku yang menjadi acuan bagi penulis adalah buku The Wisdom of 

Confucius (New Edition) (2016) karya Andri Wang, serta beberapa buku sama yang 

ditulis oleh orang lain. Buku Save The Cat! karya Blake Snyder (2005). Dari buku 

– buku ini, penulis dapat mengerti mengenai Prinsip Konfusius yang menjadi pokok 
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bahasan dari naskah serta skripsi ini. Penulis juga dapat merangkum prinsip – 

prinsip yang ada di dalam Ajaran Konfusius dan membaginya ke dalam 15 beat.   
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