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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penulis menyimpulkan dari pengalaman serta analisa selama mengerjakan tugas 

akhir film dokumenter dengan metode pendekatan ekspositoris dalam tema 

pekerja kreatif. Bahwa penerapan metode pendekatan ini cukup berhasil dalam 

menyampaikan pesan yang diinginkan melalui film dokumenter. 

 Pernyataan yang ingin disampaikan melalui film dokumenter ini adalah 

keluh kesah dari pekerja kreatif terhadap kenyataan yang mereka hadapi dalam 

realita industri kreatif. Kemudian, penulis menarik benang merah antara pekerja 

dengan pihak yang mau membela mereka. Dalam hal ini pihak tersebut adalah 

Sindikasi. Dengan catatan bahwa penulis mengedepankan untuk 

mempertunjukkan dari realita pekerja kreatif saja dan dalam perjalanannya 

Sindikasi merupakan salah satu organisasi yang mau memperjuangkan hak 

pekerja khususnya pekerja kreatif. 

 Secara treatment, penggunaan ekspositori ini efektif untuk menunjukkan 

opini. Penerapannya dalam film dokumenter Ellena, berhasil dalam memaparkan 

opini maupun narasi dari pekerja kreatif dan kehidupannya. Voice Over 

menyimbolkan suara–suara dari pekerja di Industri kreatif yang merupakan alasan 

dalam penggunaannya di film dokumenter oleh penulis. 
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Penggunaan ekspositori berfungsi menyampaikan pendapat dan membawa 

pesan dengan menggunakan opini, film dokumenter ini bertujuan menyuarakan 

opini pekerja kreatif mengenai dunia kerjnya kepada masyarakat. Jika dilihat 

secara menyeluruh maka film dokumenter ini berhasil secara teori dan praktiknya. 

Outputnya berupa pernyataan pendapat sehingga selaras dengan tujuan dari 

metode film dokumenter ekspositoris. Jika pertanyaannya berupa seperti apa 

kehidupan pekerja kreatif maka metode observatif merupakan metode yang cocok, 

namun penulis tidak membahas secara menyeluruh rutinitas pekerja kreatif secara 

kompherehensif dan lebih condong ke menyuarakan pendapat saja sehingga dapat 

disimpulkan metode pendekatan ekspositori berhasil dalam penerapannya. 

5.2. Saran 

Menurut penulis pemilihan metode pendekatan dalam film dokumenter bersifat 

tentatif, artinya kebijakan sutradara untuk menetapkan metode yang akan 

digunakan tergantung dari isu atau tema apa yang akan diangkat ke dalam film 

dokumenter. Cara penyampaian atau treatment juga ikut mempengaruhi pemilihan 

metode pendekatan. Pengalaman penulis selama proses praproduksi hingga 

produksi adalah proses pendekatan dengan subjek. Saran dari penulis untuk 

mahasiswa atau pelajar lain yang akan melakukan pendekatan kepada subjek 

adalah harus mengerti atau memposisikan diri sebagai orang yang berada persis di 

posisi subjek. Artinya harus melihat dari perspektif penulis, misalnya ketika ingin 

membuat dokumenter tentang nelayan maka pembuat film harus mengerti betul 

keseharian nelayan dan mengurangi ego apabila berbeda pendapat dengan subjek. 
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 Untuk mencapai titik tersebut maka dibutuhkan riset, seorang pembuat 

film dokumenter harus bisa berbaur dengan kehidupan subjek. Secara tidak 

langsung maka pembuat film akan mengerti dan bisa menjalani kehidupan subjek 

secara alami. Ketika hal ini sudah terbiasa, maka proses pembuatan film 

dokumenter akan terasa lebih mudah karena sudah mengerti dengan fasih tema 

atau topik yang akan diangkat dari subjek ke dalam film dokumenter. 

 Yang terakhir adalah, kemampuan mengamati momen di sekeliling dengan 

jeli dan cermat merupakan syarat mutlak dari pembuat film. Karena realita tidak 

bisa didesain seperti dalam film fiksi, maka seorang pembuat film dokumenter 

harus bisa mengamati keadaan sekitar baik subjek maupun lingkungannya dengan 

baik. Karena sewaktu–waktu momen yang bagus bisa mendadak hadir dan tidak 

bisa diulang kembali. 
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