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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Materi yang akan dibahas adalah penerapan metafora visual dalam production 

design film pendek Scripted yang merupakan karya tugas akhir sekelompok 

mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual dengan perminatan Digital 

Cinematography. Film pendek Scripted ini bertema tentang manipulasi dalam 

reality show 

Laporan Tugas Akhir ini menggunakan riset dengan metode Deskriptif 

Naratif yaitu dengan tahapan mengumpulkan data, menganalisa, kemudian 

menjelaskan pengalaman yang dialami sendiri (Creswell, 2013, hlm. 57). Penulis 

mengumpulkan data berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri, kemudian 

data tersebut dianalisis lalu dijelaskan menurut pengalaman yang dialami penulis 

(Yang, 2011, hlm. 203). 

3.1.1. Sinopsis 

Amanda lolos audisi pertama The Chosen, sebuah kontes vokal televisi. Kini dia 

harus menjalani audisi terakhir sebelum masuk ke Panggung Gemilang yang 

prestisius. Sebelum bernyanyi, seorang juri melihat alat bantu dengar di telinga 

Amanda dan menanyakan cerita dibalik itu. Amanda bercerita tentang kecelakaan 

yang menimpanya dan ayahnya. Ayahnya lumpuh dan lupa ingatan, sementara 

kemampuan mendengar Amanda menurun drastis. Sejak saat itu, ibunya menjadi 

tulang punggung keluarga. 
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Dengan tekad mengubah nasib keluarganya, Amanda bernyanyi dan 

membuat para juri dan penonton terpukau, sehingga dia lolos ke Panggung 

Gemilang. Seusai audisi, Amanda berbicara dengan produser program The 

Chosen untuk menjalankan tugas berikutnya sesuai script yang telah ditulis jauh 

sebelum Amanda dikenal publik. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam pembuatan film pendek Scripted, penulis berposisi sebagai production 

designer. Penulis bertanggung jawab dalam proses mendesain konsep serta 

menerapkan metafora visual kedalam set and props. 

3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan yang dilakukan production designer dalam proses merancang desain set 

dan props film pendek Scripted ini adalah: 

1. Membedah script 

2. Melakukan riset 

3. Membuat mood board 

4. Membuat sketsa 

5. Persetujuan oleh sutradara 

3.3. Acuan 

Film pendek Scripted menggunakan beberapa referensi sebagai acuan. Salah 

satunya adalah film American Dreamz (2006) karya Paul Weitz yang sama-sama 

menceritakan tentang reality show kontes vokal yang memanipulasi penontonnya. 

Menggunakan kisah sedih serta romantik untuk menaikkan pamor pesertanya. 
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Gambar 3.4 Referensi film American Dreamz (2006) 

(http://www.richardcrouse.ca//wp-content/uploads/2013/08/american-blush.jpg) 

Penulis juga menggunakan referensi set dari acara kontes vokal televisi 

seperti American Idol, Indonesian Idol, The Voice USA, dan X Factor. Selain itu 

penulis terinspirasi dalam perancangan konsep set diatas panggung audisi dari 

salah satu scene dalam film Sparkle (2012). Scene tersebut merupakan scene grup 

vokal wanita yang sedang tampil bernyanyi di atas panggung dengan background 

set kotak-kotak yang menyala dengan warna berubah-ubah. 

 

Gambar 3.5 Referensi set nervous room dari American Idol 2014 

(https://www.youtube.com/watch?v=WPZz79r3ERk) 

Penerapan Metafora..., Michelle Angela, FSD UMN, 2015



19 

 

 

Gambar 3.6 Referensi meja juri dari X Factor 

(http://img.metro.co.uk/i/pix/2012/09/10/article-1347288286963-14F10B5A000005DC-

449811_636x327.jpg) 

 

Gambar 3.7 Referensi set di atas panggung dalam film Sparkle (2012) 

(screenshot film Sparkle) 

Dalam penggunaan cermin, penulis terinspirasi dari salah satu konser 

Yeasayer yang merupakan band di USA, yang diadakan di Sydney tahun 2012. Set 

cerminnya memberikan refleksi dari penyanyinya. Dimana cermin yang 

memberikan banyak refleksi dapat digunakan sebagai penggambaran karakter. 

Penggunaan cermin untuk merefleksikan karakternya, penulis menggunakan 

referensi dari film Black Swan (2010) dan Citizen Kane (1941). 
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Gambar 3.8 Referensi set cermin dari panggung di konser Yeasayer 2012 

(http://thecreatorsproject.vice.com/article/gsearch?query=yeasayer) 

 

Gambar 3.9 Referensi cermin dari film Black Swan (2010) 

(https://vantagepoint313.files.wordpress.com/2012/08/black-swan-website.jpg) 

 

Gambar 3.10 Referensi cermin dari film Citizen Kane (1941) 

(http://learnhub.com/lesson/7396-techniques-in-citizen-kane-1941-pt-2) 
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3.4. Temuan 

Penulis sebagai production designer dalam film pendek Scripted bertanggung 

jawab dalam menerjemahkan script serta tema dari cerita untuk dikembangkan 

menjadi bentuk visual dan menerapkan metafora visual kedalam konsep desain set 

dan props. Dalam menerjemahkan script, penulis menganalisa pada setiap 

scenenya ada kejadian apa dan mau menyampaikan apa. Dari hasil analisa script, 

penulis mulai melakukan berbagai riset untuk mendapatkan gambaran konsep 

metafora visual, suasana, lokasi, dan lain-lain.  

Pada masa pra-produksi, production designer dibantu oleh seorang props 

master dan set designer yang membantu dalam perwujudkan fisik set dan props 

dalam film pendek Scripted. Serta penulis dibantu oleh beberapa orang sebagai art 

team dalam pencarian props. Dalam masa produksi art team juga membantu 

bertanggung jawab dalam peletakan set dan propsnya.   

Namun, dalam masa pra-produksi penulis menemukan bahwa tidak semua 

set dan props dapat diwujudkan sesuai dengan desain konsepnya. Dikarenakan 

untuk menghindari kesalahan produksi, juga keterbatasan dana dan waktu yang 

kurang memungkinkan dalam pembangunan set tersebut. Maka, sesuai dengan 

hasil diskusi tim, penggunaan bahan dalam setnya menggunakan alternatif lain. 

Selain itu, ada juga objek-objek yang tidak sepenuhnya berhasil dalam 

mewujudkan metafora visual. Hal tersebut membuat set dan props tidak 

sepenuhnya dapat menyampaikan pesan naratifnya.  
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