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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum 

"Reuni" merupakan sebuah film pendek yang ber-genre drama dan dibuat oleh 

sekelompok mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara jurusan Desain 

Komunikasi Visual, peminatan Digital Cinematography. Ketidakhadiran karakter 

atau peran ibu dalam keluarga pada film ini menjadi salah satu fokus utama dalam 

perancangan konsep production design. Ketidakhadiran tersebut yang kemudian 

digambarkan melalui set dan properti pada rumah karakter utama yaitu Tan Juo. 

 Metode yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif tersebut adalah pendekatan secara 

sistematis, faktual, dan akurat dengan melakukan pengumpulan data-data dalam 

bentuk kata-kata dan gambar. Dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini, penulis 

melakukan studi literatur dalam mengumpulkan data-data dan teori yang berkaitan 

dengan laporan Tugas Akhir ini.  

3.1.1. Sinopsis 

Tan Juo (30) memiliki anak laki-laki bernama Aldo (7) dan mereka hanya tinggal 

berdua di rumahnya. Tan Juo memiliki akuarium di dalam rumah mereka. Ia mengisi 
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akuarium tersebut dengan dua ekor ikan yang sama jenisnya. Saat pulang sekolah, 

Aldo membeli ikan yang jenisnya berbeda dengan yang dimiliki di rumahnya. Ukuran 

ikan tersebut juga lebih kecil. Tan Juo merasa dua ikan tersebut telah cukup hingga 

akhirnya ia memutuskan untuk membuang ikan Aldo, karena merasa ada yang 

janggal dengan hadirnya ikan kecil itu. 

 Ketika Aldo mengetahui ikan miliknya hilang, ia menanyakan hal itu ke Tan 

Juo. Namun, Tan Juo mengatakan bahwa ikan tersebut telah dimakan oleh ikan 

lainnya. Aldo tidak mempercayainya, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa hingga 

akhirnya hubungan Aldo dengan Tan Juo menjadi renggang. 

 Di hari selanjutnya, Aldo bersiap untuk sekolah. Ia bersiap-siap dengan tidak 

bersemangat dan Tan Juo pun hanya menyiapkan bekal untuk Aldo. Saat pulang 

sekolah pun Aldo tidak memiliki kegiatan lainnya. Begitu pulang sekolah, ia 

langsung merebahkan dirinya ke sofa ruang keluarga. Tan Juo menanyai perihal 

sekolah, tetapi Aldo terlihat mengantuk dan Tan Juo pun kembali mengurusi 

warungnya. 

 Pada malam hari saat mereka berdua sedang menikmati makan malam 

bersama, tiba-tiba handphone Tan Juo berbunyi. Tan Juo segera mencari handphone 

miliknya dan mengangkat telepon itu. Suara yang ia dengar adalah suara Min Sui, 

istri dari Tan Juo dan ibu dari Aldo. Min Sui mengatakan bahwa ia ingin bertemu 
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dengan Aldo, namun Tan Juo tidak menjawab ucapan Min Sui. Ia hanya diam dan 

mematikan telepon itu. 

 Keesokan harinya, Aldo pulang sekolah lebih sore dibanding hari kemarin. Ia 

membawa ikan yang jenisnya sama seperti di akuarium Tan Juo. Namun, ia 

memasuki teras rumah dengan Min Sui yang juga membawa plastik bening berisi 

makanan. Begitu Aldo dan Min Sui tiba di depan pintu, Tan Juo membuka pintu itu 

dari dalam dan melihat Min Sui, Tan Juo segera menarik Aldo masuk ke dalam 

rumah dan mengusir Min Sui. 

 Tan Juo dan Aldo mencoba memperbaiki hubungan mereka, namun disatu sisi 

Min Sui sedang meratapi kejadian di rumah Tan Juo. Ikan di akuarium Tan Juo telah 

terisi tiga ekor ikan yang sama. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam film pendek Reuni, penulis berprofesi sebagai production designer. Penulis 

dibantu oleh prop master dan asisten art, sebagai kru dari departemen artistik.  

3.1.3. Peralatan 

Selama proses desain dalam film pendek Reuni, peralatan yang digunakan penulis 

sebagai production designer ialah sebagai berikut. 

• Hardware - Macbook Pro 13" OS X 

• Software - Adobe Illustrator CS6, Live Interior 3D Pro 
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• Kertas sketsa, pensil, penghapus, penggaris. 

3.2. Tahapan Kerja 

Penulis melakukan beberapa tahapan proses kerja dalam pengerjaan Tugas Akhir film 

pendek Reuni yang dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap saat pre-production  dan tahap 

production. 

3.2.1. Pre-production 

3.2.1.1. Membaca Naskah 

Sebelum memulai memikirkan konsep dan melakukan riset, pertama kali yang 

dilakukan oleh penulis dalam memulai kerjanya yaitu membaca naskah. Hal 

ini sangatlah penting sebelum memulai proses kerja, karena dengan membaca 

naskah terlebih dahulu dapat membantu dalam memahami apa yang ingin 

dibuat nantinya secara keseluruhan. Membaca naskah disini tidak hanya 

sekadar membaca, tapi juga harus dipahami dengan teliti sehingga dapat 

diketahui bagian mana yang harus difokuskan. Selain itu dengan membaca 

naskah, penulis juga dapat membayangkan terlebih dahulu gambaran secara 

garis besar film tersebut akan bercerita tentang apa. 

 Seorang production designer harus mampu menerjemahkan naskah 

tersebut ke dalam bentuk visual, yaitu melalui desain artistik. Dari naskah 
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film pendek Reuni, penulis harus mampu mewujudkan ketidakhadiran salah 

satu karakter melalui desain properti dalam film tersebut. 

 Dalam film pendek Reuni, ketidakhadiran peran ibu dalam keluarga 

menjadi satu fokus utama bagi penulis. Ketidakhadiran ibu dalam keluarga 

tersebut pastinya membawa dampak yang besar dalam rumah keluarga 

tersebut, yang menimbulkan kesan kehilangan, kesendirian, bahkan 

menimbulkan hal yang terkesan janggal. 

3.2.1.2. Riset 

Setelah membaca naskah, penulis melakukan berbagai macam riset untuk 

mengumpulkan data sebagai bentuk referensi mengenai berbagai macam hal 

yang berhubungan dengan cerita. Penulis melakukan riset mengenai keluarga 

yang tidak lengkap, dampak ketidakhadiran salah satu anggota keluarga, arti 

warna, hingga pada melakukan riset tentang rumah orang peranakan 

Tionghoa. Riset dilakukan dengan melihat referensi dari internet, film, buku, 

dan datang langsung ke lokasi-lokasi yang berkaitan. 

3.2.1.3. Perancangan Konsep 

Hasil riset yang telah dilakukan berfungsi untuk menambah wawasan 

referensi penulis dalam melakukan tahap kerja selanjutnya yaitu merancang 

konsep desain. Dalam tahap ini, penulis membahas mengenai ketidakhadiran 

salah satu tokoh yang menjadi fokus dalam perancangan konsep desain film 
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pendek ini yang membawa pengaruh bagi pengembangan properti dalam set 

utama rumah Tan Juo. 

 Pada tahap ini pula, penulis mulai mengkonsepkan ketidakhadiran 

dalam set dan properti sesuai dengan lokasi yang akan digunakan, yaitu ruang 

keluarga, kamar tidur, ruang makan dan dapur. 

 Namun, ada beberapa yang telah dikonsepkan namun tidak dapat 

direalisasikan pada saat syuting. Hal ini beberapa disebabkan karena framing 

yang diambil tidak dapat mengambil gambar properti yang ingin dimasukkan 

juga. Seperti contohnya pada properti meja rias yang tadinya akan diletakkan 

pada kamar tidur. 

3.2.1.4. Bertemu dan Berdiskusi dengan Sutradara 

Setelah seluruh konsep desain sudah jelas dan matang, kemudian penulis 

bertemu dengan sutradara dan berdiskusi dengan sutradara untuk saling 

berbagi impresi sehingga dapat bersama-sama mencapai visi yang diinginkan. 

Secara garis besar, penulis dan sutradara sudah memiliki visi yang sama 

sehingga tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap konsep desain 

yang telah dibuat. 
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3.2.1.5. Berdiskusi dengan Tim Art 

Seluruh konsep yang telah disepakati kemudian dirundingkan kembali dengan 

seluruh tim art. Dengan berkumpul bersama tim art, penulis juga mendapat 

masukan dalam mengembangkan konsep agar lebih matang lagi.  

3.2.2. Production 

Pada tahap ini, penulis dibantu dengan tim art  mengaplikasikan konsep yang telah 

dibuat ke dalam lokasi yang telah ditentukan. Tahap eksekusi ini dilakukan pada hari 

kedua sebelum syuting. Pada saat produciton terjadi beberapa perubahan dikarenakan 

satu hal dan lainnya. Namun perubahan tersebut tidak berdampak terlalu besar 

terhadap konsep yang telah ada tersebut. 

3.3. Acuan 

Dalam pembuatan film ini, penulis melakukan riset dengan melakukan studi literatur 

yaitu dengan mencari sejumlah referensi melalui sumber teori buku dan menonton 

film-film untuk mencari referensi. Dalam menentukan set, penulis memakai film Her 

(2013), Unfaithful (2002), dan What Time Is It There? (2001). 

 Ketidakhadiran seorang karakter dapat mempengaruhi perubahan set dan 

properti pada beberapa scene. Seperti contohnya pada film Unfaithful (2002) yang 

disutradarai oleh Adrian Lyne. Karakter istri sebelum dan sesudah ia berselingkuh 
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dengan pria lain, tergambarkan dalam set dapur yang merupakan wilayah yang 

didominasi oleh wanita tersebut. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1 Screenshots film Unfaithful (2002) 

Scene sebelum ia berselingkuh 

Gambar 3.3.2 Screenshots film Unfaithful (2002) 

Scene sesudah ia berselingkuh 
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Saat sebelum ia berselingkuh, set dapur terlihat berantakan itu menandakan 

bahwa wilayah karakter istri masih sering bekerja di dapur tersebut, dan juga 

mengartikan ia masih mengambil peran dalam kegiatan rumah tangganya.  Berbeda 

dengan saat ia telah berselingkuh, set dapur terlihat lebih rapi yang mengartikan ia 

sudah jarang melakukan aktivitasnya di wilayah tersebut. 

 Penulis juga memakai referensi dari film What Time Is It There? (2001), film 

ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang ditinggalkan oleh ayahnya yang telah 

pergi dari dunia ini. Namun sang ibu tidak dapat menerima kepergian ayahnya itu. Set 

dalam film ini juga menampilkan ketidakhadiran ayahnya. Mulai dari bingkai foto 

dan foto ayahnya yang telah tiada, serta ada pula meja makan dengan 3 kursi yang 

menandakan adanya orang lain yang tinggal disana sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.3 Screenshots film What Time Is It There? (2001) 
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 Ada pula film Her (2013) yang menceritakan dunia di masa depan dimana 

manusia sudah tidak ada lagi yang saling berkomunikasi dengan intense, semua sudah 

lebih fokus pada diri sendiri dan gadget-nya masing-masing. Melalui karakter utama, 

digambarkan orang yang cukup tertutup. Ia juga ditinggal cerai oleh istrinya. 

Gambar 3.3.4 Screenshot film What Time Is It There? (2001) 

Penggambaran Ketidakhadiran..., Marcella Afra, FSD UMN, 2015



25 
 

Dari set apartemennya, dilihat bahwa hatinya sangat kosong, dilihat dari 

perabotan rumah yang sedikit. Namun banyak juga tanda-tanda yang memberikan 

kesan feminim, padahal ia seorang laki-laki. Hal ini ingin menunjukkan sebuah 

perwujudan mengenai apa yang sebenarnya ia harapkan, yaitu sosok wanita yang ia 

cintai. 

3.4. Temuan 

Berikut merupakan temuan yang ditemukan penulis selama mengerjakan tugas akhir 

film pendek Reuni. 

3.4.1. Melakukan riset dengan konstan 

Riset sebaiknya dilakukan secara terus-menerus agar konsep yang telah ditetapkan 

dapat lebih dimatangkan kembali. Riset yang dilakukan tersebut bertujuan agar 

referensi yang diperoleh pun semakin banyak, sehingga dapat memperkaya wawasan 

dalam lebih memperkuat konsep. 

Gambar 3.5. Screenshot film Her (2013) 
Gambar 3.3.5 Screenshots film Her (2013) 
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3.4.2. Berkomunikasi dengan Director of Photography 

Komunikasi antar kru sangatlah penting, apalagi untuk sutradara, production 

designer, dan director of photography (DOP). Komunikasi yang baik dapat 

mengurangi kesalahpahaman persepsi. 
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