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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Gambaran Umum Project 

Dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir, penulis memilih membuat 

project  berupa film pendek berjudul TANGAN BAIK. Film pendek yang sudah 

disepakati bersama kelompok dan menjadi satu kru ini bertemakan tentang 

keadaan anak kidal yang kreativitasnya dibatasi olehnorma yang berlaku di 

Indonesia, yaitu budaya menggunakan tangan kanan. Tangan kananbiasanya 

dianggap tangan yang  sopan atau sering disebut sebagai tangan baik.Sedangkan 

tangan kiri dianggap sebagai tangan yang tidak sopan (tangan tidak baik). 

 Project ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dan fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah  

Dalam laporan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif  

deskriptif yaitu yang didapat dengan cara mengamati dan membedakan kewajiban 

serta detil pekerjaan para kru dalam film khususnya seorang asisten sutradara 

yang harus mampu berkoordinasi dengan kru yang lainnya untuk bisa mengatur 

semua hal yang bersangkutan dengan teknis, talent, dan keteraturan jadwal 

syuting (Moleong, 2006). Metode lain yang penulis gunakan yaitu menggunakan 

metode fenomenologi yang berangkat dari perspektif filsafat mengenai ‘apa’ yang 
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diamati dan ‘bagaimana’ cara mengamatinya (Moleong, 2006). Metode 

fenomenologi menekankan pada kemampuan penulis memasuki persepsi orang 

lain sebagaimana penelitian kualitatif. Fenomenologi mendeskripsikan 

pengalaman, bukan menjelaskan atau menganalisanya, sehingga metode deskripsi 

fenomenologi akan sangat dekat dengan kealamiahan (Moleong, 2006). 

3.1.1 Sinopsis 

Thio, seorang anak berusia 5tahun memiliki kelainan dibandingkan anak-anak 

pada umumnya. Ia kidal. Thio sangat suka menggambar menggunakan tangan kiri, 

gambarnya melebihi daya kreatif dan imajinasi anak seusianya. Namun orang tua 

Thio dan gurunya di sekolah melarang Thio untuk menggunakan tangan kiri, 

karena kebudayaan dan sudut pandang masyarakat Indonesia yang menganggap 

bahwa tangan kiri adalah tangan yang tidak sopan untuk digunakan. 

 Suatu hari, Rere salah seorang teman sekelasnya memuji dia karena 

menggambar dengan bagus.Ia pun terkenal karena perbedaan itu.Tetapi, guru dan 

orang tuanya melarang keras Thio untuk menggunakan tangan kirinya.Akhirnya 

Thio belajar menggunakan tangan kanan.Suatu hari, Rere meminta Thio untuk 

menggambar ikan lele.Thio pun menggambarkan untuk Rere dengan 

menggunakan tangan kanan.Namun Rere marah karena gambar Thio jadi jelek 

lalu iapun meninggalkan Thio. 

3.1.2 Posisi Penulis 

Dalam project tugas akhir film TANGAN BAIK penulis menjalankan peran 

asisten sutradara khususnya dalam menangani talent yang sebagian besar anak-

anak.Kewajiban asisten sutradara pada masa pra-produksi adalah menyusun script 
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breakdown dan shooting schedule, dan membuat call sheet per hari. Sedangkan 

pada masa produksi asisten sutradara membantu sutradara dalam mengarahkan 

talent dan memenejemen keseluruhan proses produksi agar berjalan sesuai 

rencana. 

3.1.3 Peralatan  

Alat-alat yang dibutuhkan astrada dan selalu dibawa mulai dari masa pra-produksi 

hingga produksi adalah : 

a.) Script breakdown 

b.) Call sheet per hari 

c.) Shooting schedule  

3.2 Tahapan Kerja Asisten Sutradara 

Dalam film pendek TANGAN BAIK, penulis melakukan peran seorang asisten 

sutradara.Astrada memiliki kewajiban sejak masa pra-produksi sampai 

produksi.Semua pekerjaan dan tugas astrada harus disetujui oleh sutradara, karena 

mereka bekerja beriringan.Selain itu astrada harus menjadi penghubung 

keseluruhan kru.Oleh karena itu semua urusan manajemen produksi film harus 

dikerjakan dengan teliti. Adapun tugas-tugas astrada adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Pra-produksi: 

a.) Membuat dan menyusun script breakdown dari script yang sudah jadi. 

b.) Melakukan casting untuk calon talent. 

c.) Melakukan reccee bersama sutradara, dan DOP. Dalam tahapan ini 

astrada, sutradara, dan DOP meneliti lokasi yang diinginkan untuk 

keperluan syuting. 
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d.) Setelah mendapatkan talent, astrada segera membuat dan menyusun 

shooting schedule. 

e.) Membuat call sheet per hari untuk kru dan talent. 

3.2.2 Produksi: 

a.) Mendistribusikan call sheet kepada kru dan talent sebelum syutingdimulai. 

b.) Memperhatikan  apakah sudah sesuai atau masih ada yang kurang. 

c.) Memperhatikan shooting schedule dan menginstruksikan kepada kru 

bahwa scene pertama akan dimulai sesuai jadwal. 

d.) Membantu sutradara mengarahkan talent. 

e.) Mengecek dan mengkoordinasi kelengkapan kru dan talent. 

3.3 Acuan 

Film pendek TANGAN BAIK merupakan film Tugas Akhir berkelompok yang 

didasari oleh satu ide yaitu budaya Indonesia yang mewajibkan untuk 

menggunakan tangan kanan dalam melakukan hal sehari-hari, terutama 

bersalaman.Hal tersebut membuat pikiran anak-anak kidal yang belum mengerti 

tentang “tangan baik” menjadi merasa terdiskriminasi.Apalagi tidak sedikit orang 

tua yang sudah tahu anaknya kidal, tetap memaksakan agar anak mereka 

beraktivitas menggunakan tangan kanan demi menjaga kesopanan. 

 Film TANGAN BAIK juga diproduksi untuk meningkatkan stok film anak 

di Indonesia yang saat ini jumlahnya sangat minim. Hanya beberapa film 

makersyang memang sudah ahli dengan film edukasi anak-anak yang mau 

memproduksi dan merilis film bertemakan anak-anak Indonesia. Akan menjadi 

nilai tambah apabila film TANGAN BAIK dapat menjadi salah satu film pendek 
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anak yang memiliki nilai moral dan sinematografis yang baik. 

3.4 Temuan 

Pada project film pendek TANGAN BAIK ini banyak sekali temuan-temuan 

menarik yang penulis dapatkan.Banyak momen dimana tugas dan kewajiban 

astrada tidak hanya sebatas menyusun script breakdown, shooting schedule, dan 

call sheet.Banyak pula hambatan-hambatan yang muncul dan harus ditangani 

berkenaan dengan kerjasama dengan talent anak-anak. 

3.4.1 Pra-produksi 

3.4.1.1. Casting 

Pada saat merencanakan casting, penulis sebagai astrada selain menjadi 

contact person calon talent, penulis juga mendesain poster untuk disebarkan 

di sekolah-sekolah dan media sosial.  

Namun ternyata publikasi lewat media sosial tidak ada 

respon.Poster-poster yang disebarkan di sekolah-sekolah, lebih berpengaruh 

karena sebagian besar orang tua yang mengantar jemput anaknya sekolah 

pasti membaca poster tersebut.Dalam poster casting, masih tertera judul film 

Imaji Miniatur, karena pada saat produksi sudah selesai, dan berdiskusi 

dengan pembimbing. akhirnya, judul project film pendek ini berubah 

menjadi TANGAN BAIK, karena sangat mencerminkan budaya orang tua 

Indonesia yang selalu berkata “tangan baik” kepada anak-anak mereka. 

TANGAN BAIK juga sangat cocok dan cukup bagus, dari segi bahasa untuk 

film yang bertemakan anak-anak di Indonesia. 
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Berdasarkan hasil casting hari pertama hasilnya dapat dilihat di tabel berikut:

 

3.4.1.2. Script Breakdown.

Dalam pembuatan dan penyusunan

kali. Hal tersebut dikarenakan 

contohnya Thio yang memiliki adik, akhirnya diganti dan menjadi anak 

tunggal.Atau yang lebih penting dan harus dirombak kembali yaitu 

yang dihapus atau scene

harus kembali diubah, agar lebih tertata rapi, sesuai rencana, sehingga waktu 

department mencari apa yang mereka butuhkan untuk syuting dapat terpenuhi dan 

pada saat di lokasi semua berjalan lancar, tidak ada kekuran

3.4.1.3. Shooting Schedule.

Shooting schedule yang seharusnya tidak dapat diubah

tepat waktu, ternyata dalam film pendek TANGAN BAIK tidak bisa 

dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena penulis dan kru harus menyesuaikan 

dengan keadaan dan mood talent

 

 

Berdasarkan hasil casting hari pertama hasilnya dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.1Hasil Casting Hari Pertama 

 

Script Breakdown. 

Dalam pembuatan dan penyusunan, penulis merevisi draft breakdown hingga lima 

kali. Hal tersebut dikarenakan talent yang seharusnya ada menjadi tidak perlu, 

contohnya Thio yang memiliki adik, akhirnya diganti dan menjadi anak 

tunggal.Atau yang lebih penting dan harus dirombak kembali yaitu scene

scene yang digabungkan. Oleh karena beberapa hal tersebut, 

harus kembali diubah, agar lebih tertata rapi, sesuai rencana, sehingga waktu 

mencari apa yang mereka butuhkan untuk syuting dapat terpenuhi dan 

pada saat di lokasi semua berjalan lancar, tidak ada kekurangan.  

Shooting Schedule. 

yang seharusnya tidak dapat diubah-ubah kembali, dan harus 

tepat waktu, ternyata dalam film pendek TANGAN BAIK tidak bisa 

dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena penulis dan kru harus menyesuaikan 

mood talent yang masih anak-anak. 
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Berdasarkan hasil casting hari pertama hasilnya dapat dilihat di tabel berikut: 

 

hingga lima 

yang seharusnya ada menjadi tidak perlu, 

contohnya Thio yang memiliki adik, akhirnya diganti dan menjadi anak 

scene-scene 

Oleh karena beberapa hal tersebut, 

harus kembali diubah, agar lebih tertata rapi, sesuai rencana, sehingga waktu art 

mencari apa yang mereka butuhkan untuk syuting dapat terpenuhi dan 

ubah kembali, dan harus 

tepat waktu, ternyata dalam film pendek TANGAN BAIK tidak bisa 

dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena penulis dan kru harus menyesuaikan 
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