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BAB III  

METODOLOGI 

1.1. Gambaran Umum  

Film fiksi “Gelap Mata” merupakan sebuah film pendek yang dibuat oleh 

sekelompok mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara Fakultas Seni dan 

Desain peminatan film. Film ini memiliki genre drama thriller. Sebagai 

production designer, penulis terlibat mulai dari pra produksi hingga produksi. 

Penulis memilih metode kualitatif dengan pendekatan data deskriptif 

dalam laporan ini. yaitu pengumpulan data dengan menggunakan teori sebagai 

bahan penjelas. Pengumpulan data dengan mengambil bentuk kata-kata serta 

gambar dibandingkan angka. (Emzir, 2016, hlm. 3). Penulis mengadakan 

pengamatan serta membuat dokumentasi lapangan. Penulis melakukan studi 

literatur dengan mengumpulkan teori yang tepat dan mengumpulkan data-data 

terkait konsep perancangan artistik untuk pembuatan film.  

1.1.1. Sinopsis 

Film pendek “Gelap Mata” bercerita penderitaan Yatno atas keinginannya agar 

sang istri sembuh. Yatno dan Lina merupakan pasangan religius, sampai akhirnya 

sakit Lina tidak kunjung membaik. Iman Yatno mulai goyah. Yatno mengikuti 

saran teman dekatnya, Solihin untuk berkunjung ke dukun di desa itu yaitu mbah 

Sukmo. 
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Mbah Sukmo memerintahkan Yatno mencari darah kerbau sebagai syarat 

ritual kesembuhan Lina. Disyaratkan darah kerbau harus didapat secara halal. Jika 

tidak, maka ada nyawa yang harus menjadi tumbalnya. Yatno bermalam di 

makam keramat dengan harapan memenangkan judi togel agar mendapatkan dana  

pembeli kerbau.  

Darah kerbau akhirnya didapat dan bergegas Yatno ke dukun untuk segera 

memulai ritual doa penyembuhan Lina. 

Lina sembuh, namun tidak disangka, Yatno terbujur mati. Darah kerbau 

didapat dengan membunuh kerbau tetangga tanpa izin pemilik karena harapan 

Yatno menang judi togel demi mendapat uang pembeli kerbau kandas. Yatno 

kalah berjudi. Kutukan prasyarat kehalalan darah kerbaupun terjadi.  

1.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis pada laporan ini adalah sebagai production designer. Penulis 

mengepalai art department dan memiliki tugas untuk memvisualisasikan naskah 

dan visi sutradara untuk film “Gelap Mata”. 

1.1.3. Peralatan 

Selama proses pre production hingga production, penulis menggunakan beberapa 

perangkat dan peralatan untuk persiapan konsep hingga aplikasi saat berada di 

lokasi. Perangkat dan peralatan tersebut adalah : 

1 Software Sketch Up 

2 Kertas HVS 

3 Microsoft PowerPoint 
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4 Microsoft Excel 

5 iPhone 6 

6 Alat tulis 

7 Alat ukur 

8 Peralatan cat 

9 Buku catatan 

10 Peralatan Makeup 

 

1.2. Tahapan Kerja 

Pada proses pembuatan film pendek “Gelap Mata”, penulis sebagai production 

designer terlibat mulai dari pra produksi hingga produksi. Dalam pembuatan film 

ini penulis bertugas untuk memvisualisasikan penderitaan Yatno, kesan suram, 

terabaikan dan kuno.  

3.2.1.      Script Breakdown 

Tahap awal yang dilakukan oleh penulis dengan kelompok adalah membaca 

naskah untuk menyamakan visi cerita serta visi sutradara. Naskah juga menjadi 

panduan bagi seluruh kru untuk memvisualisasikan cerita. Saat membaca naskah, 

penulis sebagai production designer mulai membayangkan dan mendata lokasi 

seperti apa yang akan digunakan dan mencatat tata artistik yang mungkin akan 

digunakan di setiap scene. 
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3.2.2.      Analisa Karakter dan Latar Belakang Cerita 

Setelah membaca naskah, penulis bersama dengan kelompok mulai 

mendiskusikan dan membahas latar belakang cerita dan karakter. Tahap ini 

penting untuk dibahas karena penulis sebagai production designer akan 

menentukan konsep set, properti serta kostum berdasarkan latar belakang cerita 

dari masing – masing karakter.  

3.2.3.      Riset dan Konsep 

Setelah visi cerita telah disamakan, penulis sebagai production designer 

berdiskusi dengan sutradara dan director of photography untuk mulai membentuk 

konsep desain produksi. Riset dan pengumpulan referensi juga dilakukan 

mengenai kebutuhan lokasi, set, properti, wardrobe serta makeup yang sesuai 

dengan latar belakang cerita dan karakter untuk memberikan makna. 

3.2.4.      Pencarian Lokasi 

Penulis bersama tim melakukan pencarian lokasi. Pemilihan lokasi menjadi hal 

yang sangat penting untuk  production designer karena hubungannya erat dengan 

konsep yang telah dibentuk.  

3.2.5.      Art Breakdown 

Penulis membuat art breakdown untuk memastikan semua kebutuhan tata artistik 

kemudian mengajukan perkiraan pengeluaran budget untuk art kepada produser. 
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3.2.6.      Membuat Sketsa 

Setelah lokasi sudah terpilih dan props list sudah ada, untuk peletakan props 

dalam set, diskusi dengan sutradara dan director of photography dilakukan lagi 

karena berhubungan dengan pergerakan kamera. Penulis kemudian membuat 

sketsa akhir bentuk masing-masing set dengan menggunakan sketch up. 

3.2.7.      Aplikasi 

Pada saat produksi, penulis mengaplikasikan konsep yang telah dibuat dengan 

dress up set, membangun set dan pemakaian kostum pada talent. Penulis dibantu 

oleh tim art department selama proses produksi berlangsung. 

 

1.3. Acuan 

Film pendek “Gelap Mata” memiliki beberapa referensi film sebagai acuan. 

Beberapa di antaranya adalah “Istirahatlah Kata Kata” (2016) karya Yosep Anggi 

Noen, “Nadia” (2014) karya Muzzamer Rahman dan “Pengabdi Setan” (2017) 

karya Joko Anwar.  

 

 
Gambar 3.1. Referensi kamar dan makeup pucat Lina 

(Sumber: Screenshot film Nadia (2014)) 
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Penulis menjadikan kamar dalam film “Nadia” (2014) untuk dijadikan 

referensi karena isi kamar yang sederhana menyesuaikan dengan latar belakang 

karakter dan strata sosialnya. Makeup yang akan digunakan pada Lina yang 

sedang sakit juga akan terlihat pucat seperti pada wajah Nadia. Detail makeup 

pucat direpresentasikan dengan menggunakan pelembab wajah agar makeup 

wajah tetap terhidrasi dan makeup akan lebih tahan lama. Kemudian 

menggunakan foundation 1 tone lebih terang dibandingkan dengan warna kulit 

asli, eyeshadow berwarna coklat tua di bawah mata dan kelopak mata, shading 

wajah bagian bawah tulang pipi agar terlihat tirus, dan concealer pada bibir agar 

menciptakan efek pucat dan sakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Referensi color palette 

(Sumber: Screenshot film Pengabdi Setan (2017))  

Gambar 3.3. Referensi color palette 

(Sumber: Google Image)  
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Scene tahlilan dalam film pengabdi setan (2017) karya Joko Anwar dan 

hasil fotografi lama berwarna sepia menjadi referensi color palette film “Gelap 

Mata”. Penulis merasa tone warna tersebut adalah warna yang sesuai untuk film 

“Gelap Mata” yang berlatar belakang tahun 1990an. Penulis ingin menunjukkan 

kesan kuno melalui warna sepia yang dapat terlihat di fotografi-fotografi kuno. 

Warna yang akan diaplikasikan pada beberapa mise en scene yang digunakan 

dalam film “Gelap Mata” pun akan mengarah pada warna-warna sepia dan netral 

tersebut. 

 

1.4. Temuan 

Selama proses pembuatan film “Gelap Mata”, penulis sebagai production 

designer memperoleh beberapa pengetahuan dan temuan. Di antaranya : 

1. Penulis mendapatkan informasi mengenai cara melakukan aging pada tembok 

yang sudah di cat melalui situs www.youtube.com akun milik Hollywood 

Haunter dengan judul video Distressed Paint Finished Techniques | Make 

New Paint Look Old and Faded | Antique and Aged Paint Look . Caranya 

adalah dengan menempelkan cat warna kuning pada tembok putih kemudian 

menyemprotkan cat warna coklat dan menepuknya dengan menggunakan 

sponge. 

2. Penulis mendapatkan informasi mengenai cara membuat darah palsu dengan 

menggunakan gula putih, air dan pewarna makanan berwarna merah dan hijau 
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melalui situs www.youtube.com akun milik Thaitrick dengan judul video How 

to make fake blood for halloween. 

3. Penulis mendapatkan informasi mengenai cara mengotori dan membuat 

pakaian terlihat tidak baru dengan menggunakan makeup dari teman satu kru, 

yaitu Jesslyn Bonang (UMN, FTV, 2016). Caranya adalah dengan 

menggunakan bedak dan eyeshadow yang dioleskan pada baju.   

4. Penulis mendapatkan informasi mengenai cara membuat darah palsu yang 

dapat dimakan dengan mencampur susu kental manis, air dan pewarna 

makanan berwarna merah dan hijau dari teman satu kru, yaitu Angelina 

Salvita (UMN, Ilkom, 2016). 

5. Saat pencarian lokasi, penulis dan kru sudah menemukan lokasi rumah yang 

tepat untuk rumah Yatno dan Lina namun pemilik lokasi hilang kabar 

sehingga harus mencari lokasi lain yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk 

mencari alternatif lokasi. 
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