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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Pada Tugas Akhir ini, penulis beserta rekan-rekan dari program studi Desian 

Komunikasi Visual, Universitas Multimedia Nusantara, membuat sebuah film 

pendek bergenre drama yang berjudul “Suan Ming”. Film ini berdurasi sekitar 

tujuh menit. Laporan Tugas Akhir akan ditulis dengan menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif  dengan pendekatan naratif.  

Menurut Merriam (2009) penelitian kualitatif merupakan penelitian 

terhadap suatu fenomena sosial dengan mendalami fenomena tersebut (hlm. 14). 

McIntyre (2005) menambahkan bahwa penelitian kualitatif bermula dari situasi 

sosial dimana peneliti akan mengobservasi dan membentuk suatu teori. Estenberg 

juga menambahkan bahwa penelitian kualitatif itu berbentuk empiris, dimana 

cerita hidup, permasalahan personal, interaksi, dan studi kasus ditelusuri lebih 

lanjut, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berpaut dengan angka dan 

statistik (hlm. 206-209).  

Penulis juga akan menerapkan jenis penelitian dengan pendekatan naratif 

yang menurut Creswell (2014) merupakan pendekatan intrepretatif dengan 

melakukan penelitian yang dilakukan dengan metodologi mendongeng. Creswell 

menjelaskan, dalam pendekatan naratif cerita menjadi objek penelitian, dimana 

peneliti mendapatkan cerita melalui observasi. Melalui pendekatan naratif, data 

yang telah dikumpulkan dapat diintrepretasikan dengan sudut pandang yang 
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berbeda untuk menentukan persamaan dan perbedaan dalam pengalaman dan 

tindakan. 

3.1.1. Sinopsis 

“Suan Ming” merupakan film pendek bergenre drama yang mengisahkan seorang 

wanita Tiongkok bernama Mei baru saja bertunangan dengan Eric. Beralasan 

kebudayaan Mei harus melakukan beberapa adat Tionghoa untuk meyakinkan 

pilihannya menikahi Eric. Selain ciam sih, Mei juga melakukan suan ming, 

dimana seorang peramal akan menentukan apakah sebuah pasangan akan cocok 

atau tidak. Namun, setelah beberapa budaya yang diterapkan Mei, semuanya 

condong tidak menyetujui pernikahan mereka. Berada di antara dua pilihan antara 

kepercayaan dan cinta Mei tergelut kebimbangan. Frustasi, Mei akhirnya 

memutuskan untuk menaruh keyakinannya pada Eric. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Pada produksi Tugas Akhir ini, penulis memiliki posisi sebagai editor. Penulis 

bertanggung jawab untuk menyusun dan merangkai footages hasil shooting dalam 

bentuk timeline. Hasil editing tersebut kemudian mampu memberikan kesan 

kepada penonton. 

3.1.3. Peralatan 

Proses editing dikerjakan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak 

sebagai berikut: 

Untuk melakukan editing, penulis menggunakan laptop Macbook Pro 15 inci, 

awal 2011, dengan spesifikasi: 
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1. Processor: 2 GHZ Intel Core i7 

2. Memory/Ram: 8 GB 1333 MHz DDR3 

3. Graphics: Intel HD Graphics 3000 512 MB 

4. Storage: 500 GB Macintosh HD SATA Disk & 1 TB External HardDisk 

 

Gambar 3. 1. Spesifilkasi Sistem Komputer 
 

 

Gambar 3. 2. Spesifikasi Perangkat Keras 
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Penulis menggunakan perangkat lunak Final Cut Pro X versi 10.0.9 untuk 

melakukan editing secara keseluruhan. 

3.2. Tahapan Kerja 

Dalam Tugas Akhir ini, penulis tidak hanya bekerja pada tahap pasca produksi, 

tetapi penulis juga ikut serta dalam tahap pra produksi dan produksi. 

3.2.1. Pra produksi 

Pada tahap pra produksi, setelah mendapatkan dan membaca naskah dari penulis 

skenario yang juga merupakan sutradara, penulis melakukan observasi terhadap 

naskah yang ada dan mencari konsep editing yang dapat diterapkan pada film. 

Setelah mendapatkan konsep editing secara umum, penulis juga membuat 

workflow editing untuk memperkirakan waktu dan apa saja yang perlu 

dipersiapkan sebagai perangkat editing. 

3.2.2. Produksi 

Selama tahap produksi, penulis ikut serta dalam me-review footage yang telah 

ditangkap untuk menjaga continuity. Penulis juga berperan untuk memindahkan 

footages dari SD card kamera DSLR kepada external harddisk sebagai media 

penyimpanan data. Selain itu, dilakukan penggabungan kasar pada footages yang 

berguna untuk menentukan apakah shot tambahan diperlukan. 

3.2.3. Pasca Produksi 

Penulis sebagai editor berperan besar pada tahap ini. Setelah produksi selesai dan 

semua data telah terkumpulkan, penulis melakukan organisasi pada data-data 
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tersebut yang dibagi menurut scene lalu memilih shots yang akan dipakai untuk 

editing. 

 

Gambar 3. 3. Organisasi Footage 
 

Penulis kemudian masuk tahap offline editing dimana editor 

menggabungkan seluruh shot menjadi rangkaian cerita yang berkronologis 

berpatokan naskah. Editor melakukan konsultasi kepada beberapa senior dan 

dosen terhadap rough cut dan melakukan revisi.  

Setelah melakukan shooting ulang dan menambahkan shots, editor 

melakukan perombakan pada konsep editing sehingga film memiliki alur yang 

lebih baik. Editor menerapkan teknik-teknik editing yang editor dapatkan dari 

studi pustaka untuk memperkaya film ini.  

Melalui beberapa revisi, editor memasuki tahap fine editing dimana editor 

melakukan triming serta merapikan keseluruhan editing. Setelah editor 

Penguatan Emosi... Samuel, FSD UMN, 2015



 27 

menunjukan hasil fine editing kepada sutradara dan produser dan telah sesuai 

dengan diharapkan maka editing dinyatakan sebagai picture lock. Selanjutnya 

masuk pada tahap sound mixing dan music composing. Setelah sound mixing dan 

color grading, editor melakukan render yang menghasilkan file film. 

3.3. Acuan 

Melalui beberapa referensi film, penulis mempelajari style dan teknik editing yang 

kemudian dapat diterapkan dalam mengedit film “Suan Ming”. Setelah membaca 

naskah yang diberikan sutradara, penulis mengobservasi genre dari naskah 

tersebut dan kemudian mencari referensi-referensi editing yang sesuai dengan 

naskah.   

Setelah revisi konsep editing, penulis juga mendapatkan beberapa 

referensi yang dapat digunakan untuk memperbaiki alur dalam film “Suan Ming”.  

3.3.1. Film Panjang “August Osage County” 

Film bergenre drama ini menjadi acuan dalam penerapan ritme dalam editing. 

Pada adegan pertengkaran antara Violet Weston (Meryl Streep) dan Barbara 

Weston (Julia Roberts) ritme editing menjadi cepat. Timing yang tepat antara 

potongan shot dan pacing yang cepat mampu meningkatkan emosi film. Penulis 

dapat merasakan emosi yang dialami karakter terutama Barbara Weston dengan 

ritme editing yang disesuaikan dengan performa Julia Roberts. 
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Gambar 3. 4. “August Osace County” 
(Screenshot “August Osage County”, 2013) 

3.3.2. Film Panjang “Mulholland Drive” 

“Mulholland Drive” merupakan film yang cocok menurut penulis untuk menjadi 

acuan film “Suan Ming”. Film ini menggunakan teknik montage dan pengaluran 

cerita lebih diutamakan pada penggambaran emosi dan kepribadian karakter 

Diane Selwyn (Naomi Watts). 
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Gambar 3. 5. “Mulholland Drive” 
(Screenshot “Mulholland Drive”, 2001) 

3.3.3. Film Pendek “Kara, Anak Sebatang Pohon” 

Pada film pendek ini, penulis menemukan bahwa ritme dalam editing serta 

montage dapat menimbulkan kesan keriuhan pada scene. Di akhir film ini, emosi 

memuncak saat Kara masuk ke dalam McDonalds dan terdapat montase anak-

anak yang sedang mengadakan pesta ulang tahun. 
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Gambar 3. 6.  “Kara, Anak Sebatang Pohon” 
(Screenshot “Kara, Anak Sebatang Pohon”, 2008) 

3.3.4. Film Panjang “The Hours” 

“The Hours” merupakan contoh pencapaian dan pendekatan editing yang sangat 

baik dalam film drama. Timing yang diterapkan editor menghasilkan aksi dan 

reaksi yang tepat dan terkadang membentuk arti lain hanya dengan cara cutting 

shot. 
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Gambar 3. 7.  “The Hours” 
(Screenshot “The Hours”, 2002)
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