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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran umum 

Materi yang dibahas oleh penulis adalah teknik pemasaran viral dalam 

meningkatkan awareness film pendek Scripted (Jethro, 2015). Film pendek 

Scripted (Jethro, 2015) merupakan karya Tugas Akhir dibuat oleh mahasiswa 

program studi Desain Komunikasi Visual (DKV), Universitas Multimedia 

Nusantara. Film ini merupakan kritik terhadap manipulasi acara reality show. 

Scripted merupakan film pendek berdurasi 15 menit dengan genre komedi satir. 

Pembahasan fokus pada viral marketing. Penulisan Laporan Tugas Akhir 

pada film Scripted (Jethro, 2015) menggunakan metode penelitian kuantitatif.  

3.1.1. Sinopsis 

Amanda, seorang gadis berusia delapan belas tahun mengikuti ajang pencarian 

bakat ‘The Chosen’, disiarkan oleh stasiun TV PHE. Ia mencoba membuktikan 

bakat menyanyinya di depan ketiga juri. Amanda mempunyai kekurangan, yaitu 

pendengarannya terganggu dan harus menggunakan alat bantu dengar. Akan tetapi 

kekurangannya tersebut tidak menghalanginya untuk membuktikan keahlian 

menyanyi. Pendengarannya lemah dikarenakan kecelakaan beberapa tahun lalu 

bersama sang ayah. Karena kecelakaan tersebutlah, sang ayah, Budi lupa ingatan 

dan tidak bisa berjalan. Musibah mendorong Elva, ibunda Amanda untuk 

menggantikan posisi Budi sebagai tulang punggung keluarga dengan menjual 

minuman dan sebagai joki three in one. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Pada Tugas Akhir ini, penulis menempatkan dirinya sebagai produser pada film 

pendek Scripted (Jethro, 2015). Penulis bertanggung jawab dalam keseluruhan 

proses pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. 

3.1.3. Peralatan  

Penulis menggunakan komputer dengan operating system Windows 7, aplikasi 

Google Chrome, serta website media sosial yaitu Facebook dan YouTube. Selain 

itu, penulis memakai aplikasi Microsoft Word dan Excel untuk membuat timeline 

dan dokumen-dokumen produksi lainnya. 

3.2. Tahapan kerja 

Pemasaran sebuah film harus mulai dipikirkan dan dipersiapkan dari tahap pra-

produksi. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh penulis: 

3.2.1. Penemuan Ide 

Penulis menemukan ide untuk viral marketing ini saat sedang di tahap pra-

produksi. Ide ini muncul saat penulis menonton film Carrie (Peirce, 2013) dan 

menemukan teknik pemasaran yang diimplementasikan. Dengan bimbingan dan 

motivasi dari salah seorang dosen, penulis mengangkat ide ini untuk dipakai pada 

pemasaran film pendek Scripted (Jethro, 2015). 

3.2.2. Pra-Produksi 

Dalam tahap pra-produksi, penulis mulai melakukan riset, bimbingan dengan 

beberapa dosen, dan membaca referensi-referesnsi contoh teknik viral marketing. 

Penulis dan tim membuat sebuah teaser sebagai pertimbangan bahan viral. Selain 
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itu, penulis membuat Twitter dan Facebook page untuk film Scripted (Jethro, 

2015) dengan tujuan mengenalkan film ini kepada calon penonton.  

 Selain itu penulis membedah segala keperluan untuk produksi, membuat 

proposal berisikan penjelasan mengenai gambaran umum film pendek Scripted 

(Jethro, 2015), mencari dana dan sponsor film dan mencari lokasi shooting. 

3.2.3. Produksi 

Dengan mulainya tahap produksi, penulis harus menurunkan usaha untuk 

memasarkan film, dan meningkatkan usaha untuk memastikan kelancaran proses 

produksi yaitu; 

a) Memantau jalannya shooting  

Seringkali karena padatnya jadwal dan kurang komunikasi, beberapa barang 

properti shooting menjadi terlupakan oleh kru bertugas. Kurangnya kontribusi 

antar kru membuat shooting berjalan kurang maksimal. 

b) Mengingatkan dan memastikan pemain dan kru memperoleh konsumsi. 

Makanan dan minuman merupakan hal penting bagi seluruh kru dan pemain. Oleh 

karena itu, penulis selalu memastikan tersedianya makanan dan minuman di 

lokasi shooting.  

c) Menjaga mood pemain 

Karena tidak ada talent coordinator bertugas mengurus pemain, penulis 

berinisitaif untuk merangkap menjadi talent coordinator. Bertugas menjemput 
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dan menjaga mood para pemain. Durasi shooting cukup lama, maka mood 

haruslah tetap terjaga agar acting-nya tidak terganggu. 

3.2.4. Pasca Produksi 

Pada tahap pasca produksi, penulis dapat fokus kembali terhadap proses 

pemasaran film. Penulis saling bertukar pikiran dengan beberapa dosen, teman-

teman, dan melakukan riset terhadap video viral Indonesia. Mempelajari faktor-

faktor penyebab sebuah video menjadi viral. Selain itu penulis juga membuat 

timeline pasca produksi untuk setiap bagian yaitu editing, visual effect, sound 

editing, music scoring dan mixing, sampai dengan film siap untuk dipertontonkan. 

3.2.5. Viral Marketing 

Setelah mengolah ide cukup matang untuk dijadikan bahan viral, penulis 

melakukan tahap berikutnya yaitu: 

3.2.5.1. Creative Material 

Pada tahap ini penulis menentukan media apa yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan viral marketing dalam bentuk digital. Video berdurasi 

pendek digunakan sebagai bahan penyebar materi. 

3.2.5.2. Seeding 

Setelah materi siap digunakan dalam viral marketing, langkah selanjutnya 

ialah seeding. Penyebaran materi kepada orang-orang dan di tempat- 

tempat berpotensial. Penulis memilih YouTube dan Facebook sebagai 

sarana untuk melakukan kegiatan viral marketing.  
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3.2.5.3. Tracking 

Pada akhirnya, penulis melakukan pengukuran atau tracking. Data 

terkumpul dari analytics di YouTube dan insights di fanpage Facebook 

Scripted.  

Selain itu, penulis menggunakan kuesioner dan Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) untuk mengetahui keberhasilan viral marketing 

yang telah dilakukan. 

3.3. Acuan 

Dalam memasarkan film Scripted (Jethro, 2015), penulis tidak lepas dari referensi 

sebagai acuan membuat video viral. Penulis melihat contoh viral marketing film 

Carrie (Peirce, 2013) yang menggunakan video untuk menyebarkan materi viral. 

Selain itu, penulis juga mengambil contoh video-video yang menyebar dengan 

cepat di Indonesia, misalnya Hodijah, Udin Sedunia dan video parodi dubbing 

oleh akun bernama Fluxcup di YouTube.  

Video parodi dubbing ini menjadi referensi penulis sehingga terbentuk 

video parodi Scripted. Sedangkan video-video viral lainnya menjadi acuan bagi 

penulis dalam memahami pengguna internet khususnya pengguna YouTube, serta 

memahami faktor-faktor pembuat sebuah video banyak di tonton. 

 Penulis menggunakan film Arwah Goyang Karawang (Kardit, 2011) 

sebagai referensi. Film ini menggunakan konflik pemain utamanya yaitu Dewi 

Perssik dan Julia Perez. Konflik diciptakan, kedua pemain tersebut bertengkar 
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hebat. Pertengkaran diatur produser dengan tujuan memunculkan kontroversi. Hal 

ini merupakan bagian dari teknik viral marketing.  

 Selain menimbulkan pembicaraan, teknik marketing ini terbukti berhasil 

karena film Arwah Goyang Karawang menjadi film terlaris ke dua sepanjang 

tahun 2011. Berikut data statistik didapat dari filmindonesia.or.id: 

 

Gambar 3. 1. Data jumlah penonton film Indonesia tertinggi 2011 
Sumber: (http://filmindonesia.or.id/movie/viewer#.VMXymEZXfCQ, 2015)
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