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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Gambaran Umum 

Projek yang penulis buat adalah sebuah film pendek yang melibatkan banyak cast. 

Film pendek ini berdurasi 9 menit 4 detik. Film ini bertema multikultur dimana 

terdapat konflik antar ras, yaitu ras Cina dan ras Jawa. Premis pada film ini adalah 

seorang perempuan Pribumi yang berprasangka buruk terhadap seorang pemuda 

Cina karena hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Film ini bercerita 

tentang keadaan pengungsian ditahun 1998, dimana terjadi kerusuhan sosial dan 

ketegangan antara masyarakat Pribumi. Dalam projek ini, lokasi syuting yang 

dipakai adalah sekolah Don Bosco II di Jakarta Timur.  

 Cast yang digunakan di film terdiri dari main talent, supporting talent, dan 

extras. Main talent di film ini ada dua, yaitu Ayu dan San-san, sedangkan 

supporting talent ada ada ibu Ayu dan kakak San-san. Sisanya adalah extras  

yang berjumlah sembilan anak perempuan, enam anak laki laki, empat remaja 

pria, dua remaja putri, dua ibu ibu, dan dua bapak bapak. Jadi total cast adalah 29 

orang. 

 Film ini melibatkan 26 crew yang terbagi di tujuh departemen, yaitu 

departemen penyutradaraan, departemen kamera, departemen art, departemen 

produksi dan departemen pascaproduksi, departemen sound. 

 

 

Teknik penyutradaraan pada..., Thomas Aquinas Resi Wicaksono, FSD UMN, 2012



	   15	  

 

3.2 Sinopsis 

San-san (anak perempuan berusia 10 tahun) dan kakaknya (remaja laki-laki 

berusia 21 tahun) lebih dahulu berada di sebuah tempat pengungsian. Beberapa 

pengungsi baru datang, termasuk Ayu (anak perempuan berusia 10 tahun) dan 

ibunya (perempuan berusia 40 tahun). Ketika sore hari, San-san melihat Ayu 

duduk di depan tempat pengungsian dan mengajaknya bermain, tapi Ayu tidak 

mau. San-san bermain dengan pengungsi lainnya. Ayu seakan menyesal tidak 

menerima ajakan San-san bermain. San-san melihat Ayu yang mimik mukanya 

seakan menyesal. San-san mengajaknya lagi, dan Ayu pun bermain bersama. 

Mereka langsung akrab.  

 Waktu menunjukkan pukul 17.30, ibu Ayu datang dan menyuruh Ayu 

untuk mandi dan sholat, tetapi Ayu tidak menggubrisnya. Sampai ketiga kalinya, 

ibu Ayu marah dan menuduh San-san yang mengajaknya bermain. Ayu ikut 

bersama ibunya masuk.  

 San-san meminta bantuan kakaknya untuk minta maaf kepada ibu Ayu. 

Pada awalnya, kakaknya tidak mau. Tetapi karena San-san memaksanya terus, 

akhirnya mereka minta maaf. Tetapi ibu Ayu seakan tidak menerima permintaan 

maaf mereka dengan membawa-bawa masalah lain. Pada akhirnya, ibu Ayu 

memaafkan San-san dan kakaknya. Beberapa hari setelah itu, Ayu dan San-san 

bermain engklek bersama. 
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3.3 Praproduksi 

Di praproduksi, sutradara dan timnya mempersiapkan segala kebutuhan dalam 

pengambilan gambar, mulai dari casting, shotlist, storyboard dan floorplan.  

 

3.3.1 Casting 

Cast yang dimaksud disini adalah main talent, supporting talent dan 

extras. Yang penulis lakukan bersama timnya dengan menghubungi 

teman-teman untuk mencari main talent dan supporting talent yang paling 

pas. Sedangkan untuk extras, penulis mencari orang-orang yang sudah 

terbiasa di sekitar lokasi syuting. Karena penulis menggunakan sebuah 

sekolah, maka penulis mengajak civitas sekolah untuk menjadi extras. 

Proses casting  di film ini menggunakan audisi tertutup 

 

3.3.2 Shotlist 

Shotlist dibuat oleh penulis bersama Director of Photography. Shotlist ini 

dibuat sebelum recce supaya saat recce sudah ada pegangan untuk 

blocking. Shotlist lihat Lampiran  

 

3.3.2 Storyboard 

Storyboard dibuat oleh penulis sebagai sutradara hanya untuk menjelaskan 

keinginan penulis kepada Director of Photography. Penggunaan 

storyboard mempermudah Director of Photography untuk mengerti apa 

maksud dari setiap scene yang dibuat oleh penulis 
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3.3.3 Floorplan 

Floorplan dibuat oleh penulis dan asisten sutradara (astrada) saat recce. 

Floorplan yang penulis buat hanya berisi blocking main talent, supporting 

talent, dan extras.  

Floorplan dibuat sebagai pegangan astrada saat syuting 

berlangsung. Tujuannya hanya sebagai reminder astrada jika ada blocking 

scene yang lupa dihari syuting. 

 

3.3.4 Blocking 

Setelah shotlist, floorplan dan storyboard selesai dibuat, maka penulis 

bersama astrada dan Director of Photography melakukan recce di lokasi 

untuk melihat blocking yang sudah dibuat secara visual. Di recce ini baru 

kelihatan blocking yang sesungguhnya. 

 

3.4 Produksi 

Penulis sebagai sutradara dibantu oleh beberapa asisten dalam memimpin 

produksi yaitu produser, astrada, dua talent coordinator dan dua extras 

coordinator. Penulis mengajukan mereka karena produksi ini melibatkan 26 orang 

crew dan 29 cast.  
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3.5 Cast 

 
GAMBAR 3.1 Cantik Shalzabillah sebagai San-san 

 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR 3.2 Awwaliiyah Salsabila Fachika Sary sebagai Ayu 
 
 
 
 
 
 
 

 
GAMBAR 3.3 Pipien Putri sebagai Ibu Ayu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GAMBAR 3.4 Willie Gunawan sebagai Kakak San-san 
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