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BAB III 

METODOLOGI 
 

3.1 Gambaran Umum 

Film yang penulis buat adalah film pendek yang melibatkan banyak pemain. Film 

ini berdurasi 16 menit. Film ini mengangkat tema mengenai sifat manusia yang 

tidak pernah puas. Premis pada film ini adalah seorang pemilik kedai bakmi 

menjadi saksi perselingkuhan antar keenam pelanggan di kedai bakminya. Film 

ini bercerita tentang perselingkuhan yang terjadi antara enam pelanggan di kedai 

bakmi yang disaksikan oleh seorang tukang bakmi yang biasa dipanggil Babeh 

oleh para pelanggannya.  

 Tokoh yang terdapat pada film ini adalah tokoh utama dan extras. Tokoh 

utama pada film ini ada tujuh, yaitu Mega, Bayu, Sisy, Jarwo, Lintang, Adit, dan 

Babeh. Sementara extras pada film ini terdapat seorang ibu, enam perempuan, dan 

tiga laki-laki. Jadi total cast adalah 17 orang.  

 Film ini melibatkan kru sebanyak 24 orang yang terbagi atas tujuh 

departemen, yaitu departemen produksi, departemen penyutradaraan, departemen 

art, departemen kamera, departemen pascaproduksi, dan departemen sound.  

 Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan 

fenonenologi. Metode penelitian kualitatif despkriptif adalah metode penelitian 

yang menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun 

ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai 

riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan 
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pendekatan induktif (Ranuary, 2012). Sementara itu, yang dimaksud dengan 

metode penelitian fenomenologi adalah riset terhadap dunia kehidupan orang-

orang, pengalaman subjektif mereka terhadap kehidupan pribadi sehari-hari 

(Primadesi, 2012).   

3.1.1 Sinopsis 

Babeh (Tionghoa, 60 tahun), seseorang pedagang dan pemilik kedai bakmi yang 

menjadi saksi perselingkuhan antar pelanggannya di kedainya. Sebagai outsider 

dari lingkaran perselingkuhan keenam orang pelanggannya ini, Babeh hanya dapat 

mengamati dan menarik kesimpulan bahwa manusia memang ditakdirkan untuk 

berpasangan, namun manusia tetap dapat memilih untuk tetap sendiri. 

Seorang bapak dengan dua anak, Jarwo (45 tahun) telah ditinggal oleh 

istrinya karena sakit. Sebagai seorang bapak, ia berusaha untuk menjaga Lintang 

(18 tahun) yang masih SMA agar tidak masuk kedalam pergaulan yang salah. 

Anak pertamanya, Mega (26 tahun) telah menikah dengan seorang laki-laki 

bernama Bayu (30 tahun). Ia merasa sudah saatnya untuk mengenalkan pacarnya, 

Sisy (30 tahun), sebagai calon istri dan juga mama bagi kedua anaknya. 

Keputusan Jarwo akan mengenalkan Sisy sebagai calon mama untuk anak-

anaknya, membuat Sisy lepas dan semakin yakin atas keputusannya menceraikan 

Bayu. Hubungan mereka berjalan sangat tidak harmonis karena Sisy terlalu 

dominan, ditambah lagi dengan perkawinan mereka belum juga memiliki 

keturunan. Sisy selalu menyalahkan Bayu sebagai penyebab mereka tidak 

memiliki anak.  
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Kehidupannya bersama Sisy membuat Bayu tertekan, lemah, dan selalu 

mengalah. Tidak ada lagi motivasi yang dapat menyelamatkan hubungan mereka. 

Berbeda dengan perkawinannya dengan Sisy, Bayu menjadi kepribadian yang 

sangat berbeda ketika sedang menjadi suami Mega. Hubungan perkawinan 

mereka sangat harmonis, namun Bayu yang telah dituduh tidak dapat memiliki 

anak oleh Sisy menciptakan kekhawatiran sendiri. Kondisi tubuh Mega yang 

berbadan besar juga menjadi kekhawatiran Mega. Mega berusaha keras untuk 

menurunkan berat badannya, sedangkan Bayu tidak pernah tega untuk melihat 

Mega begitu tertekan. Kesabaran mereka, akhirnya membuahkan hasil, Mega 

positif hamil. Tuduhan Sisy terhadap Bayu, ternyata salah. 

Sebagai anak perempuan satu-satunya yang masih menjadi tanggung jawab 

Jarwo, Lintang merasa kesepian. Kakak perempuannya yang sudah menikah dan 

berbadan besar membuat hubungan mereka jauh. Lintang tidak ingin seperti 

kakaknya yang berbadan besar, ia menjadi sangat anti terhadap makanan. 

Kalaupun ia makan, diam-diam ia akan memuntahkanya lagi. Kesepian Lintang, 

membuat ia merasa perlu untuk menantang hidupnya sendiri. Hubungan Lintang 

dengan Adit (22 tahun) tidak diketahui oleh Jarwo. Diam-diam Lintang 

melepaskan keperawannya dengan Adit. Masalah mulai serius ketika Lintang 

ternyata hamil dan Adit menjadi panik, ketika mengetahui bahwa pacar gay-nya, 

Jarwo, adalah ayah dari perempuan yang ia hamili. 
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3.1.2 Crew 

Posisi penulis pada proyek ini adalah sebagai sutradara. Sutradara memegang 

kendali serta tanggung jawab yang besar atas semua proses kreatif yang terjadi 

didalam sebuah produksi film. Tetapi seorang sutradara tidak dapat bekerja 

sendiri, dia akan tetap membutuhkan produser, serta asisten sutradara untuk 

mendiskusikan hal-hal yang memiliki efek besar terhadap sebuah proyek. Daftar 

kru terlampir pada LAMPIRAN C halaman 63. 

3.1.3 Tempat 

Dalam proyek ini, lokasi syuting yang dipakai adalah café Roemah Koffie di 

daerah Bintaro Sektor 9, jalan raya BSD, rumah Amy, dan Villa Cisauk, 

Tangerang. 

 

1.)  Café Rumah Koffie 

Lokasi café ini terletak di daerah Sektor 9, Bintaro. Penulis memutuskan 

untuk menggunakan café ini karena penulis merasakan nuansa yang cocok 

dengan latar belakang karakter Babeh. Selain itu, karena kedai Babeh 

merupakan main set pada proyek ini, maka penulis menyetujui untuk 

menggunakan café di daerah Bintaro mengingat lokasinya cukup strategis 

dan mudah ditemukan. Foto lokasi terlampir pada LAMPIRAN A halaman 

55. 

2.)  Villa Cisauk 

Villa Cisauk merupakan rumah yang digunakan oleh penulis sebagai rumah 

dari keenam  karakter pada proyek ini. Penulis menggunakan satu rumah 
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saja karena villa tersebut memiliki banyak ruangan yang bisa digunakan 

sehingga lokasi dapat dicheat mengingat penulis juga hanya menggunakan 

framing yang sempit sehingga tidak banyak mengekspos banyak elemen-

elemen di dalam ruangan. Penulis juga memutuskan untuk hanya 

menggunakan satu rumah saja mengingat jadwal syuting yang cukup padat 

dan sulitnya menyatukan jadwal dari ketujuh cast. Foto lokasi terlampir 

pada LAMPIRAN A halaman 56. 

3.)  Rumah Amy 

Penulis menggunakan lokasi ini karena tampilan dari kamar Adit yang 

diinginkan penulis adalah tampilan yang cukup modern. Setelah melakukan 

recce penulis merasa rumah ini cocok digunakan sebagai kamar Adit.  

4.)  Jalan raya BSD 

Penulis menggunakan lokasi ini, karena lokasi ini merupakan akses utama 

tim dari satu lokasi ke lokasi lain sehingga untuk mempermudah dan 

mempersingkat waktu, penulis memutuskan lokasi ini adalah lokasi yang 

paling strategis.  

3.2 Tahapan 

3.2.1 Preproduksi 

Pada proses praproduksi, sutradara dan tim mempersiapkan segala kebutuhan 

untuk syuting. Dimulai dari revisi naskah, proses casting, recce, hunting properti, 

dan pembuatan shotlist. 
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3.2.1.1 Revisi Naskah 

Revisi naskah dilakukan oleh penulis untuk menentukan bagian-bagian dari 

tiap adegan untuk menghilangkan yang tidak dibutuhkan dan menambahkan 

detailing pada tiap adegan. Penulis dibantu dan membantu penulis naskah 

selama proses revisi ini. Total revisi naskah yang dibuat oleh penulis dan 

penulis naskah adalah sebanyak 12 naskah.  

3.2.1.2 Casting 

Casting disini adalah untuk menentukan tujuh main cast. Penulis pada 

awalnya melihat referensi gambaran tokoh yang diajukan oleh penulis 

naskah kemudian mencocokkan dengan latar belakang karakter yang telah 

dibuat. Selanjutnya, penulis dibantu oleh talent coordinator untuk 

menghubungi  beberapa referensi dari penulis. Selain itu, tim juga membuat 

pengumuman open casting via media sosial yaitu Facebook, Twitter, dan 

Blackberry Messenger. Casting dilakukan sebanyak lima kali, dengan total 

jumlah peminat 20 orang.  

3.2.1.3 Recce 

Recce dilakukan setelah location manager, produser, dan asisten sutradara 

menemukan beberapa tempat yang memungkinkan untuk digunakan 

syuting. Proses ini juga yang mempengaruhi penulis serta penulis naskah 

dalam melakukan beberapa perubahan pada naskah. Pada proses recce 

penulis mencoba blocking bersama Director of Photography, lighting, dan 

juga asisten sutradara.  
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3.2.1.4 Hunting properti 

Pada proses ini, penulis turut serta mencari barang-barang kebutuhan 

syuting bersama asisten sutradara, produser, dan art director. Hal ini 

memudahkan penulis dalam menseleksi barang-barang yang akan 

digunakan karena penulis melihat dan memilih secara langsung barang-

barang yang harus dibeli. Untuk barang-barang yang dipinjam penulis hanya 

memutuskan lewat foto yang dikirim oleh beberapa anggota tim. Beberapa 

anggota tim, tidak hanya art director, juga ikut membantu mencari barang-

barang kebutuhan syuting.  

3.2.1.5 Shotlist 

Penulis dibantu oleh Director of Photography dalam proses pembuatan 

shotlist. Pada shotlist yang dibuat, beberapa action sengaja dikosongkan 

karena penulis dan Director of Photography memutuskan untuk melihat 

keadaan ketika syuting dan kemudian disesuaikan. Shotlist terlampir pada 

LAMPIRAN D halaman 65.  

3.2.2 Produksi 

Selama proses produksi, penulis sebagai sutradara dibantu oleh beberapa asisten 

untuk memimpin produksi, yaitu produser, asisten sutradara, dan talent 

coordinator. Penulis mengajukan mereka karena proyek ini melibatkan tujuh cast 

dan 24 kru. 
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3.2.3 Pascaproduksi 

Selama proses pascaproduksi, penulis dibantu oleh produser mengawasi kinerja 

editor. Mulai dari offline editing, online editing, sampai distribusi film.    

3.3 Referensi 

Selama proses praproduksi, penulis mempersiapkan adegan dengan mengacu pada 

referensi film Prancis Amélie (2001), karya Jean-Pierre Jeunet dan film Thailand 

ATM: Er Rak Error (2012), karya Mez Tharatorn. Penulis mengambil kedua 

referensi tersebut karena menurut penulis kedua film tersebut memiliki ciri khas 

yang cukup unik.  

 Untuk pengarahan akting pada proyek ini, penulis mengambil referensi film 

Amélie (2001) karena pada film ini terdapat pendekatan pemain kepada kamera 

yaitu pemain melihat kearah kamera.  

GAMBAR 3.1 Potongan adegan pada film Amélie (2001) 
(Sumber: http://crashlanden.wordpress.com/2011/04/22/amelie-2001-short-review/) 

 Sedangkan untuk referensi framing, penulis mengambil referensi pada film 

ATM: Er Rak Error (2012). Karena pada film ini mayoritas framing yang dipakai 

adalah framing sempit.  
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GAMBAR 3.2 Potongan adegan pada film ATM: Er Rak Error (2012) 
(Sumber: http://bk.asia-city.com/sites/default/files/imagecache/item_image/film4232_0.jpg) 
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