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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Ide yang penulis dapat berasal dari pengalaman pribadi yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang 

telah dilakukan, tetapi banyak sekali kasus dimana para remaja bahkan orang 

dewasa sekalipun lebih mengandalkan jalan pintas bahkan kabur dari tanggung 

jawab. 

 Dari pengalaman penulis, anak-anak lebih dominan dalam 

mempertanggung jawabkan kesalahan mereka. Maka dari itu, penulis tertarik 

mengangkat cerita tentang tanggung jawab dalam dunia anak-anak. Pada film ini, 

cara anak-anak bertanggung jawab menggambarkan kedewasaan yang ada dalam 

diri mereka tanpa disadari. Penulis ingin menunjukkan pada remaja maupun orang 

dewasa, bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan apapun risikonya. 

Apabila seorang anak saja bisa dan berusaha untuk bertanggung jawab maka 

orang dewasa pun bisa. Penulis menggunakan karakter anak-anak karena memiliki 

karakter unik, selain itu penulis juga sangat menyukai anak-anak dalam dunia 

sehari-hari sehingga membuat penulis merasa nyaman dan senang bekerja dengan 

anak-anak.  

Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang berusaha 

bertanggung jawab dengan cara menetaskan telur dalam waktu 21 hari. Cara dia 
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menetaskan telur adalah salah satu bentuk usaha dalam bertanggung jawab untuk 

menemukan jalan keluar drai sebuah kesalahan. 

 Dalam proses produksi film 21 Hari ini, penulis mendapat dukungan, 

diantaranya dari Valditiawan Hugo sebagai produser, Christopher Octaviano 

sebagai asisten sutradara, Winggus Taslim sebagai DOP, Sofia Lo sebagai art 

director, Ignatius Evan sebagai production designer, Antonius Benny sebagai 

kamera operator, Katherine Anastasia D. sebagai talent coordinator dan 

konsumsi, Connery Steven sebagai storyboard artist, Calvin Kunto sebagai editor 

dan Ardy Pangihutan sebagai sound designer. 

3.2. Sinopsis 

Soni, seorang anak laki-laki berumur 8 tahun, bertubuh kurus dan berkulit sawo 

matang tidak sengaja memecahkan spion sepeda milik temannya, Andra. Soni dan 

Andra pun pergi ke bengkel sepeda untuk memastikan harga lampu baru tersebut, 

tetapi uang yang tidak cukup membuat mereka semakin bingung dan memutuskan 

untuk pulang. 

Malam harinya, Soni mendengarkan percakapan kedua orang tuanya dan 

mendapatkan sebuah ide untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya. 

Keesokan paginya Soni belajar seperti biasanya di sekolah. Di kelas ia belajar 

mengenai siklus pertumbuhan hewan dan menemukan ide untuk memperoleh 

uang untuk menggantikan kaca spion Andra yang pecah. Sepulang sekolah Soni 

langsung pergi membeli telur, lalu pulang dan berusaha menetaskannya. 
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Setelah 9 hari berlalu, Soni mengajak Andra untuk melihat keadaan telur 

yang mulai memanas dan semakin percaya pada Andra. Begitu juga saat 16 hari 

berlalu, Soni mengajak teman-temannya berkumpul dan menunjukkan bahwa 

telurnya akan segera menetas. 

Setelah 21 hari berlalu Soni mengajak Andra dan teman temannya yang lain 

ke lapangan bersama kotak berisi telurnya dan menunggunya sampai menetas. 

Sampai siang telurnya pun tetap tidak menetas, akhirnya Soni mengambil batu 

dan mencoba memecahkannya.Telur pertama dipecahkan, namun hanya kuning 

dan putih telur yang keluar. Mereka nampak kaget dan bingung. Kemudian, Soni 

mencoba memecahkan 3 telur lainnya dan tak mendapatkan hasil apapun. Sisalah 

1 telur  mereka dengan wajah bingung saling bertatapan kemudian terdengarlah 

bunyi pecahan telur yang membuat mereka bahagia, karena keluar anak ayam dari 

dalam telur tersebut.  

3.3. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam film ini adalah sebagai penulis skenario dan sutradara. 

Sutradara adalah orang yang mempresentasikan seluruh ide dalam skenario yang 

direalisasikan ke dalam sebuah film dengan nilai-nilai yang telah dikemas 

didalamnya. Dalam film ini, penulis menulis cerita dan sebagai seorang sutradara 

harus mampu memvisualisaikan cerita ke dalam film. Untuk hasil yang baik, 

penulis berkolaborasi dengan DOP untuk menentukan pemilihan shot yang baik 

dan dapat membangun, kemudian dituangkan ke dalam storyboard.  
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3.4. Tahapan Kerja 

Dalam proses pembuatan film pendek 21 Hari, penulis berperan sebagai penulis 

skenario dan sutradara, berikut adalah tahapan kerja yang dilakukan oleh penulis 

sebagai sutradara pada saat pra produksi dan produksi berlangsung.  

1. Casting 

Proses pencarian dan pemilihan aktor yang sesuai dengan karakter yang 

diinginkan sutradara dilakukan dua kali oleh sutradara dan talent coordinator, 

dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 12 orang anak laki-laki dan 6 orang 

anak perempuan. Seluruh peserta casting belum pernah ber-acting di depan 

kamera, oleh karena itu penulis melakukan proses casting dengan cara yang 

santai, agar para peserta lebih rileks.  

Proses casting diawali dengan bercerita singkat seputar kehidupan pribadi 

mereka dan pengalaman mereka terhadap topik yang dibahas dalam skenario. 

Kemudian sutradara meminta para aktor anak mena mpilkan sedikit dialog 

dari sebuah scene. Proses casting dilakukan 2 kali, pertama dengan 8 anak 

laki-laki dan 6 anak perempuan, kedua dengan 4 anak laki-laki. Dari proses 

casting terpilihlah 16 aktor anak-anak yang terdiri dari 2 pemeran utama anak 

laki-laki, 3 pemeran pembantu anak laki-laki dan 11 extras yang terdiri dari 5 

anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 

2. Reading dan Reheasal 

Setelah proses casting berjalan dengan baik dan sutradara telah menemukan 

aktor anak yang cocok, kemudian sutradara melakukan reading pertama 

bersama 2 pemeran utama dan 3 pemeran pembantu. Proses reading dilakukan 
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sebanyak 4 kali bersama aktor secara bergantian. Reading kedua dilakukan 

dengan 2 pemeran utama. Reading ketiga dilakukan dengan 2 pemeran utama 

dan 3 pemeran pembantu. Reading keempat dilakukan dengan 2 pemeran 

utama.  Reading kelima dilakukan dengan 2 pemeran utama. Proses reading 

yang dilakukan, untuk mencari karakter yang sesuai dengan pemeran di film. 

Proses reading berjalan dengan lancar, meski semua aktor merupakan aktor 

non-profesional tetapi mereka semua mau mendengar dengan baik dan 

berlatih berkali-kali hingga bisa. Setelah proses reading telah dilakukan 

berkali-kali dan dirasa sudah cukup baik, penulis meminta aktor untuk 

memerankan karakter dengan gerak tubuh dan mimik wajah, agar mereka 

mengetahui apa yang harus dilakukan mereka ketika shooting. 

3. Reccee 

Proses reccee adalah proses dimana sutradara bersama tim produksi yang lain 

bersama-sama menggambarkan shotlist yang telah dibuat menggunakan segala 

elemen yang dibutuhkan, mulai dari talent, kamera, dan lainnya. Kemudian 

penempatan yang dilakukan per adegan ini dicatat dan dicocokan dengan  

storyboard yang telah digambar. Pada proses ini, penulis benar-benar 

memanfaatkan waktu seefisien mungkin agar ketika shooting berlangsung, 

waktu yang digunakan dapat seefisien mungkin. Maka dari itu, ketika recee 

berlangsung, segala konsep benar-benar dijelaskan dan disampaikan dengan 

baik kepada semua aktor dan kru. 

4. Shooting 
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Pada saat shooting, tugas sutradara adalah menyutradarai aktor dengan baik 

sesuai dengan skenario dan konsep yang telah dirancang. Pada tahap ini penulis 

melakukan pendekatan dengan aktor anak untuk mempermudah proses 

penyutradaraan. Penulis tidak banyak mengalami masalah dalam 

penyutradaraan aktor anak, karena seluruh aktor anak telah dijelaskan dengan 

baik mengenai skenario dan tugas mereka saat proses shooting. Selain itu, 

sutradara juga sudah memiliki koneksi yang cukup dekat dengan para aktor 

anak. 

3.5. Acuan  

Acuan penulis untuk membuat film 21 Hari ini adalah acuan terhadap film anak-

anak yang disutradarai oleh Riri Riza berjudul Laskar Pelangi. Penulis terinspirasi 

kualitas acting aktor anak yang sangat natural sehingga mampu membangun 

karakter dalam cerita tersebut dan menunjukkan alur cerita tentang kehidupan 

Belitong dengan sangat baik. 

 Dalam film Laskar Pelangi, beberapa aktor anak laki-laki ber-acting 

sangat natural karena penyutrdaraan yang baik oleh Riri Riza. Film inilah yang 

kemudian menjadi acuan penulis dalam menciptakan karakter anak dalam film 21 

Hari.  
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Gambar 3.1. Adegan Ikal dan Mahar sedang berdialog 

(Laskar Pelangi, 2008) 

 

 

Gambar 3.2. Adegan Kucay sedang berdialog 

(Laskar Pelangi, 2008) 

 

Penyutradaraan Aktor..., Cynthia Puspita, FSD UMN, 2015



43 

 

 

Gambar 3.3. Adegan Akiong dan Ikal sedang berdialog 

(Laskar Pelangi, 2008) 

 

 

 

Gambar 3.4. Adegan Ikal dan Borek 

(Laskar Pelangi, 2008) 
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