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BAB III 

METODOLOGI 

3.1   Gambaran Umum 

Dalam Tugas Akhir ini, penulis berperan sebagai seorang penulis skenario film 

panjang.  Penulis menulis skenario film panjang dari awal cerita hingga akhir cerita 

secara individu. Genre utama cerita yang dibuat penulis dalam skenario film 

panjang Cure adalah action.  

Cerita skenario film panjang Cure memiliki fokus utama kepada 

pembangunan karakter yang didukung dengan teori-teori film action dan teori-teori 

struktur cerita yaitu eight sequence. Tema utama cerita yang diangkat penulis 

bercerita tentang revenge. Tema revenge merupakan tema umum dalam film action. 

Secara keseluruhan skenario film panjang Cure memiliki 74 halaman dan 122 

scene. Di dalam skenario film panjang Cure terdapat dua karakter utama. Bayu 

merupakan protagonist utama di dalam cerita. Alfian dalam skenario film panjang 

Cure merupakan antagonist yang muncul di adegan klimaks. 

Dalam pembuatan cerita skenario film panjang Cure, penulis sudah 

melakukan berbagai macam riset teori tentang genre film action. Pembuatan 

skenario film panjang Cure sendiri memakan waktu satu bulan. 

 

3.2   Penulis skenario 

Skenario film merupakan kerangka utama dalam pembuatan film. Seorang penulis 

skenario berperan penting dalam hal menulis skenario film. Menurut Lutters 
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(2004), Penulis skenario atau script writer adalah orang yang mempunyai keahlian 

dalam membuat film dalam bentuk tulisan atau pekerja kreatif yang dapat 

mengembangkan sebuah ide menjadi cerita tertulis. Ide cerita tersebut juga harus 

dapat divisualisasikan ke dalam skenario film tersebut (hlm. 14). 

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa sang penulis skenario film harus 

dapat mengembangkan ide-ide cerita yang ada ke dalam sebuah tulisan. Ide tersebut 

juga harus bisa divisualisasikan ke dalam film yang akan dibuat. 

 

3.2.1 Tugas Penulis Skenario 

Seorang penulis skenario memiliki berbagai tugas dalam proses pembuatan 

skenario film. Menurut Lutters (2004), penulis skenario memiliki beberapa tugas 

yaitu pertama membangun cerita dengan jalan cerita yang logis dan baik, kedua Ide 

dijabarkan melalui jalan cerita dan Bahasa, ketiga Harus mampu menyampaikan 

pesan / maksud visual dalam cerita, dan keempat Menyajikan cerita yang berkesan 

di hati penonton sehingga tidak mudah dilupakan oleh penonton. 

Dari kutipan di atas, maka seorang penulis skenario harus benar-benar mengerti 

dengan tugas yang ia miliki. Mulai dari proses proses awal pembuatan cerita hingga 

akhir pembuatan cerita. Dengan begitu seorang penulis skenario dapat membangun 

struktur cerita dengan lebih mudah.    
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3.3   Sinopsis Cure 

Bayu seorang dokter menemukan istri meninggal saat pulang dari bekerja rumah 

sakit. Bayu bingung dan marah karena ia tidak mengetahui siapa yang membunuh 

istrinya. Bayu mencoba untuk melupakan kematian istrinya, tapi cintanya kepada 

istrinya sangat besar dan kematiannya mengganggu pikiran Bayu. Bayu berkali-kali 

menghubungi polisi untuk menanyakan kabar perkembangan kasus istrinya, namun 

masih tidak menemui titik terang. Akhirnya Bayu memutuskan untuk mencari sang 

pelaku yang membunuh istrinya sendiri. Setelah mencari info dari seorang pasien 

yang ia tolong bernama Asep, Bayu mendapati bahwa yang membunuh istrinya 

adalah Danny yang merupakan bekas bos Asep.  

Dengan bantuan Aceng yang mengajari Bayu bela diri dan ilmu hitam, Bayu 

dan Asep kemudian memutuskan untuk memburu Danny. Dari Danny diketahui 

ternyata yang membunuh istrinya adalah Alfian. Bayu mencoba mencari info 

tempat persembunyian Alfian dengan cara mengintrogasi orang-orang yang 

berhubungan dengan Alfian. Akhirnya Bayu berhasil menemukan tempat 

persembunyian Alfian. 

 Bayu mendatangi markas Alfian dan terluka parah akibat melawan anak 

buah Alfian yang juga memiliki ilmu hitam, Bayu melarikan diri ke padepokan. 

Setelah sembuh Bayu memutuskan untuk kembali menyerang Alfian. Alfian datang 

ke padepokan dan membunuh Aceng. Bayu kemudian mengejar Alfian. Terjadilah 

perkelahian antara Bayu dengan Alfian. Hasil Akhir perkelahian berakhir dengan 

kematian Bayu, diikuti kematian Alfian. 
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3.4   Tahapan Kerja 

Tahapan kerja yang dilakukan oleh penulis dalam membuat skenario film panjang 

Cure  adalah sebagai berikut: 

1. Penulis memiliki ide karakter dan membuat logline serta sinopsis cerita sebagai 

gambaran kasar cerita. Ide awal cerita yang didapatkan oleh penulis adalah 

protagonist merupakan orang yang berprofesi sebagi seorang penegak hukum.  

2. Dari logline cerita, penulis melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing 

untuk menentukan jalan cerita. Setelah melakukan konsultasi, logline cerita 

diubah menjadi protagonist merupakan orang biasa yang memiliki pekerjaan 

yang tidak ada hubungannya dengan penegak hukum karena cerita yang tokoh 

protagonist merupakan polisi sudah terlalu banyak. 

3. Setelah bimbingan, logline dan sinopsis cerita diubah. Menentukan struktur 

cerita yang akan dipakai. 

4. penulis mulai mencari teori-teori yang bisa mendukung pembuatan skenario 

film panjang Cure. 

5. Teori yang sudah ditemukan oleh penulis mulai diaplikasikan ke dalam struktur 

cerita. Pembuatan eight sequence cerita dimulai. 

6. Setelah eight sequence cerita terbentuk, garis besar cerita sudah mulai jelas. 

Asistensi kepada dosen pembimbing dilakukan agar kedetailan cerita bisa 

terbentuk. 

7. Pembuatan three dimensional character dimulai. Pembuatan three dimensional 

character dibatasi oleh protagonist utama dan antagonist utama. 
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8. Setelah melakukan bimbingan lagi, pembuatan background story dilakukan 

untuk memperkuat dan memperjelas sifat dan masa lalu tokoh. 

9. Kekurangan yang ada di cerita penulis adalah background story milik 

protagonist dan antagonist yang masih kurang kuat untuk menjadi motivasi. 

Berbagai macam riset dilakukan untuk memperkuat background story karakter. 

10. Pembuatan treatment naskah dimulai. 

11. Perombakan cerita kembali, karena cerita masih dinilai kurang masuk akal. 

Perubahan umur karakter, hingga kemampuan yang dimiliki karakter. 

12. Melakukan sequencing berdasarkan cerita yang sudah di ubah. 

13. Pembuatan skenario dimulai. 

14. Asistensi skenario kepada dosen pembimbing. Dari hasil bimbingan, terjadi 

penambahan cerita dalam skenario agar adegan action dalam cerita semakin 

terasa. 

 

3.5   Referensi 

Dalam proses pembuatan skenario film panjang Cure, penulis memakai referensi 

film Kill Bill tahun 2003 karya Quentin Tarantino dan The Raid tahun 2011 karya 

Gared Evans sebagai referensi utama pembentukan karakter serta cerita dalam 

skenario. Untuk adegan perkelahian di akhir saat Bayu mendatangi markas Alfian 

sendirian melawan sisa anak buahnya, kemudian perkelahian Bayu dan Alfian di 

akhir, penulis menggunakan sedikit referensi dari film John Wick tahun 2014 karya 

David Leitch, Chad Stahelski. 
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 Kill bill vol. 1 mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran dengan 

segala keahlian membunuhnya yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Uniknya 

pembunuh bayaran tersebut berjenis kelamin wanita. Sesuatu yang tentunya sedikit 

tidak wajar apabila melihat selama ini pembunuh bayaran selalu identik dengan 

seorang laki-laki yang bengis dan kejam. Namun wanita yang dikenal dengan nama 

the bride ini tetap memiliki keahlian seorang pembunuh bayaran yang tidak bisa 

dipandang dengan sebelah mata begitu saja.  

John wick berkisah tentang John Wick yang dulu bekerja sebagai seorang 

pembunuh bayaran yang kemudian mengubah dirinya menjadi orang biasa setelah 

sang istri meninggal. John pun hidup bersama seekor anjing dari pemberian 

mendiang istrinya serta memiliki sebuah mobil Ford Mustang 1969. Suatu ketika 

ada kejadian di rumah John, para penjahat masuk membunuh anjingnya serta 

kemudian mencuri mobil miliki John. John akhirnya memutuskan untuk mengejar 

penjahat tersebut sampai ke kota New York. Setelah mengetahui info bahwa dia 

menjadi target pembunuhan dari seorang bos besar yang jahat, maka John pun harus 

berusaha untuk menyelamatkan dirinya. 

Untuk bagian action dan setting lokasi, film John wick menjadi referensi 

utama. Tingkat konflik dalam perkelahian antara satu orang dengan banyak orang 

merupakan referensi dari film John Wick.  

Untuk menciptakan adegan akhir yang menampilkan keberanian Bayu dalam 

menghadapi Alfian dan anak buahnya, penulis menggunakan sedikit referensi 

perkelahian akhir antara John Wick dengan para orang-orang yang ditugaskan 

membunuhnya. Keberanian dan Kedetailan perkelahian yang terjadi menjadi 
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inspirasi bagi penulis untuk menciptakan kedetailan perkelahian antara Bayu 

menghadapi Alfian dan anak buahnya. 
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