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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Film dokumenter Dira Kelana merupakan film yang membahas tentang motivasi 

seorang anak yang menunjukan baktinya  kepada orang tua dengan mengambil 

keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai supir taksi, dan memilih 

merawat ayahnya yang sedang mengalami sakit stroke. Posisi yang ternyata adalah 

anak laki-laki pertama dari sebuah keluarga, membentuk motivasi dari karakter 

utama untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala keluarga yang 

bertanggung hawab untuk mencukupi kebutuhan finansial keluarganya. Fenomena 

inilah yang menjadikan penulis selaku pembuat film, untuk memvisualisasikan 

motivasi dari karakter utama film ini.  

 Visualisasi motivasi pada karakter utama film ini penulis tunjukan melalui 

penerapan elemen-elemen mise en scene yang penulis terapkan pada film ini. 

Pengaturan angle dan penempatan posisi kamera, penulis lakukan guna 

menyesuaikan blocking agar tepat dengan penyampaian makna pada film ini.selain 

itu, penggunaan teknik three act structure juga penulis gunakan untuk 

mempermudah memvisualisasikan motivasi dari karakter utama melalui narasi 

dalam cerita yang karakter tuangkan. 

 Dalam upaya memvisualisasikan motivasi dari karakter utama ke dalam 

film dokumenter Dira Kelana, penulis memposisikan diri sebagai observator atau 

pengamat. Selaku pembuat film. Penulis tidak melakukan hal yang bersifat ikut 

campur terhadap motivasi karakter utama, karena penulis tidak ingin ada intervensi 
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dalam proses pembuatan film, dan supaya film yang penulis buat merupakan sebuah 

karya yang jujur dan mampu dipertanggung jawabkan, maka dari itu sudut pandang 

karakter, penulis pilih dan diterapkan dalam film dokumenter ini.  

 Pada awal proses shooting penting bagi penulis untuk membuat gambaran 

tentang film yang akan penulis buat. Gambaran tersebut penulis buat dengan 

membuat susunan adegan yang kemudian penulis aplikasikan dalam bentuk 

shooting script, yang ternyata pada saat shooting mampu berubah dari rencana. 

Perubahan rencana tersebut tidak selamanya membawa dampak buruk, namun ada 

beberapa perubahan rencana yang tidak sengaja subjek dan penulis alami justru 

mampu memberikan nilai lebih dalam film dokumenter ini.  

 Seringnya terjadi perubahan rencana terhadap proses dan waktu shooting, 

tentu membawa dampak juga kepada alur dan garis besar cerita. Alternatif cerita 

dan konflik yang kurang dipersiapkan dengan baik membuat penulis menjadi 

berulang kali menyusun garis besar cerita. Tentu saja hal ini membuat proses 

shoting film dokumenter ini menjadi terkendala dan memakan waktu yang lama. 

Perubahan tersebut juga membuat proses penyusunan sequence dalam film Dira 

Kelana menjadi terkendala terutama dalam hal menyamakan waktu  untuk 

melakukan proses shooting. 

Dengan demikian penulis sadar bahwa membuat film dokumenter bukan 

merupakan proses yang sederhana. Perlu adanya perencanaan baik di segala aspek 

dari tahap pra-produksi, produksi, dan post-produksi. Proses ini menjadi 

pengalaman bagi penulis agar kedepannya mampu menjadi pembuat film 

dokumenter yang baik dengan visi dan perencanaan yang lebih tertata dan rapi. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh penulis dalam pembuatan film 

dokumenter Dira Kelana ada beberapa hal yang perlu dituliskan untuk pembaca 

yang ingin membuat film dokumenter yang ingin memvisualisasikan motivasi 

karakter utama, diantaranya adalah:  

1. Proses pra-produksi dalam film dokumenter sangatlah penting termasuk visi 

ke depan akan bentuk dokumenter yang akan disajikan. 

2. Visi menjadi pegangan utama dalam proses shooting, karena dari visi inilah 

pembuat film dokumenter akan mengetahui bagian apa yang harus diambil 

atau bagian mana yang tidak perlu diambil. 

3. Footage yang diambil melalui perencanaan yang baik, membuat visi awal 

pembuatan film dokumenter terlihat jelas, sehingga akan memudahkan 

pembuat film dalam membentuk cerita pada film dokumenter.  

4. Proses visualisasi film dokumenter memerlukan kepekaan pembuat film 

terhadap elemen-elemen visual, sehingga diperlukan pemahaman yang 

mendalam tentang elemen-elemen visual untuk mempermudah pembuat 

film dalam menyampaikan makna. 
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