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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Misdirection adalah sebuah film yang digarap demi kepentingan tugas akhir 

penulis di Universitas Multimedia Nusantara. Misdirection merupakan istilah 

yang digunakan di dalam dunia sulap untuk mengalihkan penonton agar sang 

pesulap mampu melakukan trik sulapnya secara diam-diam. Selain mempunyai 

genre high school pada film Misdirection, film ini juga menampilkan elemen 

sulap. 

Secara keseluruhan, penulis lebih terfokus pada gaya menyunting yang 

linear pada film Misdirection. Penulis menyunting secara linear lebih 

menghadirkan cerita yang dimana akan ditampilkan ending klimaks di luar 

ekspetasi para penonton. Sulap yang ditampilkan akan diterapkan dengan metode 

compositing yang berkaitan juga dengan elemen green screen. Dalam dunia sulap, 

memang semua itu terlihat ilusi karena memakai trik khusus yang dimana 

membuat sulap itu seperti nyata. Dengan pengaplikasian compositing pada sulap 

yang ditampilkan dalam film Misdirection akan menciptakan ilusi kepada para 

penonton. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis berprofesi sebagai penyunting 

gambar yang bekerja pada paska produksi di film Misdirection.
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3.1.1. Sinopsis 

Misdirection bercerita tentang seorang anak SMA bernama Yusak yang mahir 

bermain sulap untuk mendapatkan perhatian seorang perempuan bernama Angel. 

Namun, terhalang oleh sikap ketidakpercayaan dirinya. Sampai suatu ketika, di 

tengah kejenuhan kelas, Yusak mencoba mengasah kemampuan sulapnya di sudut 

ruang kelas tempat duduknya, dan dipergoki oleh salah satu teman Angel yang 

mencolek Angel sambil menunjuk ke arah Yusak. Rasa penasaran Angel 

mengantarkan jalinan hubungan pertemanan baru antara Yusak dan Angel. Lewat 

motivasi serta antusiasme Angel, perlahan membentuk kepribadian Yusak yang 

lebih percaya diri untuk memainkan sulap di depan teman-temannya. 

Pertunjukkan Yusak tentu tidak luput dari seorang ibu bimbingan konseling (BK) 

yang menangkap basah, lalu menyita hampir seluruh alat sulap Yusak kecuali 

beberapa kartu sulap yang sempat diselamatkan oleh Angel. Namun, Angel 

berjanji akan mengembalikan kartu” Yusak jika Yusak mampu memberikan 

sebuah pertunjukkan sulap yang sangat memukau, Yusak menyetujuinya. Yusak 

semalaman berlatih teknik sulap levitasi untuk ditunjukkannya besok, tetapi tetap 

gagal. Pertunjukkan Yusak untuk pertama kalinya gagal total di hadapan teman-

temannya. Belum lagi Angel yang meninggalkannya setelah kejadian tersebut, 

memposisikan Yusak ke dalam dunianya yang terdahulu. Yusak pun bertekad 

untuk sekali lagi menghadirkan sulap terbaiknya untuk mengembalikan hari-hari 

emasnya kembali, melalui pertunjukkan sulap underground yang dilakukannya 

secara diam-diam. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam film pendek Misdirection, posisi penulis sebagai penyunting tidak banyak 

membahas teknik melainkan teori atau maksud tertentu selama sepanjang film. 

Sebagai penyunting, penulis lebih membahas tentang compositing  dan green 

screen yang melibatkan permainan sulap seperti levitation dan berpindah tempat. 

Di samping itu juga, penulis memiliki visi sendiri yang disampaikan lewat 

menyunting dalam film pendek Misdirection. Dalam tahap proses pra-produksi 

sampai paska produksi, penulis mewujudkan visi dalam bentuk gambaran visual 

dengan melewati berbagai proses yang dilakukan selama produksi dan paska 

produksi. 

3.2. Tahapan Kerja 

Seperti proses pembuatan film pada umumnya, film pendek Misdirection 

melewati tiga tahap yaitu pra-produksi, produksi, dan paska produksi. Penulis 

akan menjelaskan tiga tahap tersebut secara rinci lewat film pendek Misdirection. 

3.2.1. Paska Produksi 

Pada tahap ini, penulis sebagai editor dalam film Misdirection lebih 

mengfokuskan pada online editing. Proses online editing ini sama seperti standar 

umumnya dalam dunia perfilman, tetapi proses dari penulis sendiri berbeda secara 

tahap kerjanya yaitu tidak melibatkan orang lain. Dalam proses online editing, 

yang dimana terfokus pada pengaplikasian compositing di adegan panggung. 

Teori-teori yang dipakai oleh penulis pada bab dua diterapkan lewat proses 

penyuntingan memakai program adobe premiere pro dan adobe after effect. 
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Proses online editing terdiri dari beberapa departemen baik untuk bagian visual 

maupun suara. Penulis lebih banyak menata visual dan akan menjelaskan tahapan 

kerja selama proses online editing tersebut. Setelah offline editing selesai, penulis 

menerima file yang sudah disusun secara fine cut dan akan dilanjutkan dengan 

menambahkan elemen visual effects. Berikut tahapan kerja yang dilakukan oleh 

penulis: 

1. Compositing: tahap ini dilakukan penambahan elemen yang berkaitan 

dengan visual effects seperti menghilangkan green screen, membuat efek 

menghilang dan melayang. 

2. Color Correction: tahap ini mengoreksi atau memperbaiki warna pada 

elemen visual, contohnya seperti warna yang tidak cocok antara satu frame 

dengan frame selanjutnya.  

3. Color Grading: tahap ini mengubah warna sesuai dengan kehendak 

penyunting terhadap frame yang sudah ditentukan. Contohnya seperti 

warna yang ingin ditampilkan terhadap suasana salah satu adegan, hasil 

akhirnya bisa menjadi hangat ataupun dingin. 

3.2.1.1 Adobe After Effect 

Dalam dunia menyunting, khususnya film yang mengandung unsur fantasi dan 

science-fiction membutuhkan suatu software dalam membuat efek-efek yang 

terlihat sempurna. Banyak software khusus yang mendukung dalam pembuatan 

efek, dimana salah satunya yaitu Adobe After Effect yang dipilih oleh penulis. 

Penulis menggunakan Adobe After Effect untuk membuat elemen yang sudah 
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dibahas di bab dua khususnya compositing dalam film Misdirection di bagian 

adegan panggung. 

3.3. Temuan 

Berdasarkan gambaran umum yang sudah dijelaskan oleh penulis, penulis akan 

menjelaskan kendala yang ditemukan pada saat proses produksi maupun 

memasuki paska produksi. Penulis akan menjelaskan secara bertahap dari temuan 

pertama sampai berikutnya. 

Pertama bagian pengaplikasian green screen. Saat di lapangan, penulis 

mengalami sedikit kendala khususnya pada adegan levitasi yaitu posisi bambu 

yang tidak cocok dalam penempatan pada kursi tersebut. Sebelumnya posisi 

bambu ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan kursi, namun setelah merekam 

untuk latihan mengangkat kursi tersebut posisi kaki yang duduk terhalang oleh 

orang yang mengangkat bambu barisan depan.  

           

Gambar 3.3-1 Posisi horizontal dan bambu dipasang di samping kaki kursi 

(dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.3-2 Posisi vertikal dan bambu berada di bawah kursi 

(dokumentasi pribadi) 

Namun penulis mencoba mengubah posisi bambu menjadi vertikal, dan 

terlihat lebih baik dari sebelumnya. 

Kedua keterbatasan peralatan, salah satu peralatannya adalah pencahayaan. 

Pada proses mengambil gambar orang-orang yang akan berperan sebagai 

penonton, disini hanya mendapatkan satu pencahayaan. Seharusnya ada cahaya 

tambahan yang mengarah ke penonton, ini disebabkan karena salah satu kru 

sedang memakai lampu untuk acara lain dan tidak mengikuti saat pengambilan 

gambar ini. Penggunaan satu pencahayaan ini sedikit menolong dalam proses 

pembuatan penonton tambahan dengan mengaplikasikan green screen. 

Ketiga terbatasnya waktu dan kru sehingga penulis pun ikut turun tangan 

menjadi penata kamera. Penulis ikut turun tangan disebabkan oleh penata kamera 

yang biasa mengambil gambar berhalangan hadir dalam waktu satu hari. 

Permasalahan waktu pasti itu menjadi hal yang membuat para pembuat film harus 

diselesaikan dengan cepat. Salah satunya terjadi karena kurangnya pengalaman 

penulis sebagai penata kamera sehingga saat melihat kembali klip yang sudah 

diambil tidak terlalu maksimal dalam proses produksinya. Hasil yang sudah 
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diproduksi tidak maksimal akan menimbulkan kendala baik itu besar maupun 

kecil pada paska produksi. 

Ada beberapa temuan yang akan dibahas saat proses paska produksi, 

penulis menemukan klip yang bermasalah. Klip yang menampilkan adegan Yusak 

bermain sulap di depan teman-temannya saat di kantin, penulis menemukan ada 

yang aneh saat menyatukan klip tersebut dengan klip lainnya. Keanehan terletak 

pada posisi salah satu kartu yang dilemparkan oleh Yusak masih terlihat di meja 

yaitu kartu king, sementara klip sebelumnya posisi kartu tersebut sudah di 

pindahkan ke pinggir meja. Ini mengakibatkan discontinuity dari satu klip ke klip 

lainnya sehingga terlihat janggal pada salah satu objek. Untuk bagian suara juga 

ditemukan hampir keseluruhan harus diperbaiki dengan merekam ulang suara 

percakapan. Perbaikan ini dilakukan karena suara dialog bercampur dengan suara 

sekitar ruangan khususnya ambience. 

Pada klip yang menampilkan adegan levitasi atau melayang dengan 

menggunakan dutch angle, penulis menemukan masalah yaitu Yusak tertutup oleh 

masking yang dipakai. Pengaplikasian masking ini berfungsi untuk 

menghilangkan orang yang mengangkat, namun masking tersebut ikut menutupi 

pergerakan Yusak yang meninggalkan Angel.  Seharusnya penulis mengambil 

objek yang terdapat klip ini secara terpisah dengan dibagi menjadi dua yaitu 

foreground dan background. Pembagian ini bertujuan untuk menghaluskan 

compositing yang akan diterapkan ke dalam klip tersebut. Berikutnya pada elemen 

green screen yaitu tidak meratanya cahaya yang diarahkan ke kain hijau sehingga 

tidak terlihat sempurna saat proses menyunting.  
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