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BAB III  

METODOLOGI 

 

3.1 Gambaran Umum 

Pada Tugas Akhir ini, penulis dengan kelompok membuat sebuah film pendek 

ber-genre action dengan konsep video games dengan durasi 10 menit. Penulis 

juga membuat Laporan Tugas Akhir yang merupakan penelitian kualitatif, yang 

harus mencari pengertian yang mendalam terhadap suatu gejala, fakta, atau realita 

yang hanya dapat dipahami apabila ditelusuri secara mendalam. Laporan ini 

dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan fenomenologi. 

Penelitian kualitatif adalah mencari pengertian tentang suatu gejala, fakta, atau 

realita yang hanya dapat dipahami apabila ditelusuri secara mendalam. 

Pendekatan deskriptif adalah sebuah metode penelitian terhadap status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem perkiraan, 

ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Metode ini mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, seperti kegiatan, sikap, 

pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung dari suatu fenomena. 

Fenomenologi adalah sebuah studi dalam filsafat yang mempelajari manusia 

sebagai sebuah fenomena. Dalam bidang sastra, fenomenologi memanfaatkan 

pengalaman intuitif atas fenomena. Sesuatu yang muncul pada refleksi 
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fenomenologis, sebagai titik awal dan usaha untuk mendapatkan fitur dan hakekat 

dari pengalaman dan hakekat dari apa yang sudah kita alami. (Semiawan, 2007) 

3.2 Deskripsi Proyek 

3.2.1 Sinopsis film “Venatus” 

Film pendek “Venatus” bercerita tentang salah satu karakter utama dalam game 

“Venatus” yang bernama Jo Dempsey. Dia mempunyai misi untuk 

menyelamatkan tunangannya yang bernama Anna, yang sedang koma karena 

perbuatan iblis. Jo harus melawan para iblis dalam 12 stage, yang disiapkan oleh 

operator untuk menyelamatkan tunangannya tersebut. 

3.2.2 Waktu dan tempat 

Pada tahap pasca produksi, editing dilakukan di Universitas Multimedia 

Nusantara ruang 611. Pada bulan Agustus sampai September 2012 awal 

dikarenakan masih libur dan tidak ada perkuliahan, penulis meminjam tempat dari 

pukul 08.00 sampai 17.00 dan setelah perkuliahan berjalan waktu editing dirubah 

menjadi jam 17.00 sampai jam 23.00. 

3.2.3 Peralatan 

Dalam proses editing, penulis menggunakan hardware dan software untuk 

mendukung jalannya editing sebagai berikut: 

3.2.3.1 Hardware 

Penulis menggunakan komputer iMac dari Apple yang berspesifikasi 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Spesifikasi komputer iMac 

Processor: Intel Core i5 2.5 GHz 

RAM: 4Gb 

Storage Capacity: 2TB (1TB available, Harddisk External) 

VGA: AMD Radeon HD 6750M (M=Mac ver.) 512mb 

3.2.3.2 Software 

Software-software yang digunakan untuk editing adalah sebagai berikut: 

a. Final Cut Pro X 

 

Gambar 3.2 Final Cut Pro X 
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Software ini digunakan pada tahap offline editing (assembly, 

roughcut, dan finecut) dan proses rendering. 

b. Compressor 4 

 

Gambar 3.3 Compressor 4 

Software ini digunakan untuk mengkompresi data footage yang 

sudah siap untuk di-edit agar tidak ada masalah pada tahap editing. 

Data awal footage dari kamera dikompresi menjadi Apple Proress 

422 (HQ) agar lebih memudahkan editing pada Final Cut Pro X 

3.3 Tahapan kerja 

Editor tidak hanya bekerja pada saat pasca produksi, tetapi juga bekerja pada pra 

produksi maupun produksi. Ada beberapa tahap yang dilakukan penulis sebagai 

editor film pada proses pra produksi, produksi, sampai pasca produksi. Berikut 

adalah tahapan yang dilalui penulis sebagai editor dalam film “Venatus”. 

3.3.1 Pra Produksi 

Pada tahap ini, editor membaca naskah yang sudah dibagikan ke seluruh kru oleh 

asisten sutradara. Setelah membaca naskah, editor lalu mulai memikirkan konsep 

yang akan dipakai dalam editing film tersebut. Setelah itu, editor mendiskusikan 
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konsep-konsep tersebut dengan sutradara. Kadang-kadang ada beberapa konsep 

yang harus diambil jalan tengah karena idealisme masing-masing. 

Setelah berdiskusi dengan sutradara, editor lalu berdiskusi dengan DOP 

(Director of Photography) mengenai shot yang dipakai dan durasi pada tiap shot.  

Pada hal ini, konsep yang dipakai pada adegan berkelahi adalah dinamis dengan 

teknik fast cutting, dan DOP mulai memikirkan shot-shot yang akan diambil saat 

syuting. 

3.3.2 Produksi 

Pada tahap produksi, editor selalu mengawasi kontinuitas antara shot satu dengan 

yang lain. 

Karena tidak adanya film loader dalam kru film ini, maka editor menangani 

penyimpanan data. Setiap syuting selesai, editor mengumpulkan semua memory 

card yang dipakai pada saat syuting berikut dengan memory card sound. Semua 

data di-back-up dan disimpan didalam external harddisk disesuaikan dengan 

scene dan tanggal syuting. 

3.3.3 Pasca Produksi 

Setelah tahap produksi selesai, editor masuk kedalam tahap offline editing. Tahap 

ini editor memilih data-data footage berdasarkan camera log dan dimasukan 

kedalam satu folder sendiri yang sudah siap untuk masuk ke tahap editing. 

Data-data yang sudah dipilih dan siap edit, di kompresi dengan memakai 

Compressor software agar memudahkan untuk mengedit data footage pada 
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software editing. Footage yang tadinya mempunyai codec h.264 berformat .mov 

di kompresi ke Apple Proress 422 (HQ) berformat .mov. Setelah data footage di 

kompresi ke Apple Proress 422 (HQ), data siap untuk masuk editing. Editor 

masuk kedalam tahap rough cut, dimana semua data-data footage di-edit 

berdasarkan naskah yang sudah ada dan menghasilkan edit-an sementara. Proses 

editing berdasarkan scene sesuai dengan naskah agar lebih mudah pengelompokan 

data footage. Data dibagi kedalam 6 scene.  

Setelah semua scene telah di-edit dan sutradara menyatakan “ok” dimana 

semua scene dan shot sudah tersusun dengan baik sesuai dengan konsep yang 

sudah ada maka data-data yang akan diberikan kepada VFX editor disiapkan. VFX 

editor akan membuat effect sesuai dengan keinginan editor dan sutradara yang 

sudah didiskusikan pada pra produksi sebelumnya. Setelah effect-effect visual 

selesai dikerjakan maka VFX editor memberikan file sequence film yang sudah 

jadi kepada editor untuk diproses penyatuan gambar yang sudah diberikan VFX 

dengan footage lain. 

Setelah itu, penulis memulai tahap picture lock yang nantinya akan masuk 

kedalam online editing dimana tim sound (sound designer dan music scoring) 

akan memulai kerja mereka. Setelah semuanya selesai, maka editor adalah orang 

pertama yang melihat hasil akhir tersebut sebelum ditunjukan kepada produser 

dan sutradara. 

Tahap terakhir adalah master edit, dimana gambar dan suara digabung dan 

di-render menjadi satu kesatuan yang nantinya siap ditunjukkan kepada banyak 
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orang banyak atau dikirimkan ke festival film yang menjadi tujuan utama produser 

ketika membuat film tersebut. 

3.4 Acuan 

Pada saat pra-produksi setelah editor membaca naskah film, editor memikirkan 

konsep yang akan dibuat pada saat proses editing nantinya (teknik cutting, ritme, 

maupun elemen-elemen grafis). Editor mencari referensi-referensi film-film yang 

sesuai dengan film “Venatus” dan penulis menemukan beberapa scenes yang 

penulis jadikan referensi. 

3.4.1 Anime-“Nisemonogatari” 

 

Gambar 3.4 “Nisemonogatari” 

(Screenshot anime “Nisemonogatari” - 2012) 

Adegan fighting scene pada anime ini, dipakai untuk menjadi referensi pada film 

“Venatus”, yang mana fighting scene dibuat dengan sangat cepat dengan tidak ada 

jeda sehingga membuat penonton merasakan seolah-olah mereka berada ditengah-

tengah keadaan tersebut. 
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3.4.2 Feature film-“Scott Pilgrim vs The World” 

 

Gambar 3.5 “Scott Pilgrim vs The World” 

(Screenshot feature film “Scott Pilgrim vs The World” - 2010) 

Film ini menjadi referensi utama untuk film “Venatus”, dengan memakai konsep 

yang sama yaitu game. “Scott Pilgrim vs The World” selalu memakai elemen-

elemen grafis untuk menambah unsur game pada film ini. 
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3.4.3 3D Animation-“Wreck It Ralph” 

 

Gambar 3.6 “Wreck it Ralph” 

(Screenshot 3D animation “Wreck it Ralph” - 2012) 

 

Referensi konsep game 8-bit diambil dari film animasi “Wreck it Ralph” yang 

mana didalam film tersebut menggabungkan konsep 3D animation dengan game 

8-bit. Unsur retro yang ada dalam game 8-bit dan modern dari 3D animation 

digabung menjadi satu kesatuan dalam film animasi ini.  
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3.4.4 Feature film-“Crows Zero a.k.a Kurôzu zero” 

 

 

Gambar 3.7 “Crows Zero a.k.a Kurôzu zero” 

(Screenshot feature film “Crows Zero a.k.a Kurôzu zero” - 2007) 

Film ini menjadi acuan untuk editor dalam membuat sequence editing pada action 

sequence. Dari cara pemilihan shot, pembentukan action sequence, pengaturan 

ritme, tempo dan pace, semua mengacu pada film ini. 

3.5 Temuan 

Selama proses dari tahap pra produksi sampai pasca produksi, penulis 

menemukan beberapa hal yang terjadi. Berikut adalah beberapa temuan yang 

ditemukan penulis: 
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3.5.1 Pra Produksi 

1. Storyboard sangat diperlukan oleh editor untuk mengetahui shot-

shot yang akan dipakai dan pada angle mana saja shot tersebut harus 

dipakai. Jika tidak, maka seorang editor akan memotong shot-shot tersebut 

berdasarkan intuisi seorang editor. 

2. Naskah banyak berubah pada tahap pra produksi sehingga konsep 

juga sering berubah-ubah. Ini sering terjadi karena ada beberapa aspek 

yang mempengaruhi, salah satunya adalah setting tempat yang sangat sulit 

dicari jika ingin menyesuaikan dengan naskah sehingga harus mencari 

cara lain untuk merubah sedikit dari konsep naskah tersebut. Contohnya 

adalah pada scene pantai naskah draft 1. Scene tersebut mendeskripsikan 

lokasi seperti taman bermain dan sutradara memvisualisasikan seperti 

Dunia Fantasi di Ancol. Tetapi karena tempat yang diinginkan tidak 

mungkin didapat, sutradara merubahnya menjadi setting pesta pantai. 

3.5.2 Produksi 

1. Director of Photography (DOP) sering lupa untuk mengatur ISO, 

shutter, dan white balance, sehingga pada saat editing beberapa footage 

ada yang berbeda color tone-nya (gelap terang antar satu shot dengan shot 

yang lain berbeda, dikarenakan memakai ISO yang tinggi dan ada 

beberapa footage yang grainy atau noise). 

2. Pada saat proses syuting tidak memakai LCD atau layar output 

tetapi hanya mengandalkan LCD kamera, pengaturan fokus selalu tidak 
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teratur. Tidak sedikit footage yang blur (tidak fokus) dan tidak sedikit shot 

tersebut yang dibuang pada tahap editing. 

3. Tidak sedikit shot yang tidak dipakai karena ada beberapa 

alat/barang yang tidak diinginkan masuk kedalam frame. Contohnya 

adalah pada scene museum, dimana terdapat banyak sekali shot yang 

dibuang karena pada shot terekam lighting berikut dengan lighting stand-

nya. 

4. Karena tidak adanya film loader maka penulis sebagai editor 

berusaha untuk menjadi film loader dengan memindahkan semua data 

yang ada didalam memory card kamera maupun perekam suara ke dalam 

satu harddisk. Data-data tersebut disimpan dan disusun berdasarkan 

tanggal syuting dan scene yang diambil pada saat itu. 

5. Semakin banyak close-up shot yang diambil pada saat adegan 

berkelahi, sangat efektif untuk membuat suatu sequence yang tegang, 

dinamis, dan ketat. Karena akan memberikan perasaan menonton yang 

berbeda ketika sudah disusun pada proses editing. 

3.5.3 Pasca Produksi 

1. File footage yang berasal dari kamera dan langsung di-edit pada 

software editing, akan terasa berbeda jika mengkompresi terlebih dahulu 

data footage lalu masuk kedalam software editing. Software akan 

memproses data yang lebih user friendly untuknya dibandingkan dengan 

raw footage langsung kita edit. 
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2. Masalah software yang dipakai, ternyata Final Cut Pro X selalu 

mengeluarkan update-update terbaru dan ketika memakai versi terbaru, 

project files yang sudah dikonversi ke project files baru tidak bisa dipakai 

pada versi dibawahnya dan beberapa update selalu ada beberapa fitur yang 

baru. (versi 10.0.1 tidak ada fitur relink file dan pada versi 10.0.3, Final Cut 

baru mengeluarkan fitur tersebut). 

3. Waktu untuk pasca produksi menjadi lebih lama dikarenakan 

adanya perubahan konsep dari mimpi menjadi sebuah game retro 8-bit yang 

digabungkan dengan live action high definition. Awalnya film ini berjudul 

“Jo Dempsey”, karena adanya perubahan konsep tersebut maka sutradara, 

produser, beserta tim pasca produksi berdiskusi tentang perubahan konsep 

tersebut dan akhirnya film ini berganti nama menjadi “Venatus” yang 

berasal dari Bahasa Latin artinya permainan. Adanya perombakan dari 

susunan scene, penambahan visual efek, motion graphic, dan juga elemen-

elemen grafis. 

4.  Editor mengumpulkan tim pasca produksi untuk berkumpul dan 

menjelaskan masalah tersebut, mencari jalan keluar, serta membuat jadwal 

tim untuk bekerja. Tim editing, sound, VFX, dan motion graphic selalu 

bertemu untuk mematangkan konsep tersebut beserta sutradara. 

5. Ada beberapa footage yang tidak dipakai dan ada beberapa footage 

yang dijadikan still picture dan dibuat menjadi gambar pixelate untuk 

menyesuaikan konsep game 8-bit. Adegan action pada scene pantai dan 
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museum akan ditambah dengan elemen-elemen grafis sesuai dengan game 

fighting. 
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