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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan sumber literature 

(studi pustaka). Materi yang akan dibahas adalah menirukan teknik live editing 

pada post-production editing dalam film pendek Scripted. Film pendek Scripted 

merupakan karya Tugas Akhir yang dibuat oleh mahasiswa program studi Desain 

Komunikasi Visual, Universitas Multimedia Nusantara. Film ini berdurasi 15 

(lima belas) menit 23 (dua puluh tiga) detik. Pembahasan hanya terfokuskan pada 

teknik live editing. 

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. 

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 
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untuk menjalankan tugas berikutnya sesuai script yang telah ditulis jauh sebelum 

Amanda dikenal publik. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam project Tugas Akhir yang berjudul Scripted, penulis berperan sebagai 

editor offline dan colorist. Penulis juga dibantu oleh 3 orang untuk mengerjakan 

visual pendukung dan visual effects. 

3.1.3. Peralatan 

Pada saat mengedit film pendek Scripted, penulis menggunakan Apple MacBook 

Pro 15” dengan spesifikasi: 

 Processor : 2 GHz intel Core i7 

 Memory : 8 GB 1333 MHz DDR3 

1TB external harddisk ‘Western Digital’ juga dibutuhkan oleh penulis untuk 

media penyimpanan dan back-up semua data Scripted. Dalam proses editing 

penulis menggunakan software ‘Adobe Premier Pro CS6’ dan ‘Adobe After Effect 

CS6’. Softeware ‘Adobe Premier Pro CS6’ dipilih karena file editing dari Adobe 

Premier dapat di-import langsung ke Adobe After Effect, untuk dilakukannya 

proses color grading. 

3.2. Tahapan Kerja 

Sebagai editor di film Scripted pada tahap pre-production, production, dan post-

production penulis memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain: 
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3.2.1. Pre-production 

Dalam tahapan pre-production penulis memiliki tanggung jawab, antara lain: 

1. Mencari lalu mempelajari teknik dan konsep editing yang tepat untuk 

diterapkan ke dalam film Scripted.  

2. Memahami naskah 

3. Berdiskusi oleh sutradara 

4. Mengedit hasil diskusi atau rapat 

5. Mengedit video casting 

3.2.2. Production 

Dalam tahap ini penulis bertanggung jawab atas semua file footage dan file sound. 

Dimana penulis bertugas dan bertanggung jawab untuk memindahkan file yang 

ada di memory card kamera dan file sound ke dalam laptop (internal harddisk) 

dan di-back-up ke dalam external harddisk. Pemindahan file-file tersebut biasa 

dilakukan pada saat setelah shooting berakhir atau ketika full memory card. 

3.2.3. Post-production 

Sesungguhnya pada tahapan inilah penulis mulai bekerja. Proses dan tahapan 

editing yang dilalu, antara lain: 

1. Mengorganisir, melihat ulang, dan memilih footage 

2. Menyusun footage berdasarkan naskah 

3. Rough cut, pada tahapan ini penulis memilih bagian mana dari footage 

yang harus dipotong atau sebaliknya, tanpa melupakan keseluruhan dari 

jalan cerita. 

4. Berdiskusi dengan produser dan sutradara 
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5. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diberikan oleh sutradara 

6. Fine cut 

7. Picture lock 

8. Menyatukan sound dialog dengan gambar 

9. Color grading 

10. Rendered 

3.3. Acuan 

Untuk mengedit Scene 4 dan Scene 6 – Interior Panggung Audisi, penulis selaku 

editor diberikan masukan oleh Kemal Hassan, beliau merupakan dosen 

Universitas Multimedia Nusantara, untuk meninjau dan memperhatikan 

pergantian gambar pada program acara Got Talent luar negeri, dan penulis 

memilih Korean Got Talent (KGT) dan UK Got Talent (UGT) sebagai acuan bagi 

penulis untuk mengedit film Scripted. Sedangkan acuan penulis untuk 

menerapkan teknik live editing pada film Scripted adalah X Factor Indonesia, 

karena program acara X Factor Indonesia diedit secara live. 

Gambar 3. 1. Korean Got Talent 2011 
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=NhZ3vRiq6TI&spfreload=10)
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Gambar 3. 2. UK Got Talent 2012 
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=NjV_Eawz4M0&spfreload=10) 

 Gambar 3. 3. X-Factor Indonesia 2014 
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Un2xwexE7Vg&spfrelkkjhd=10) 

Bumper, lower third, iklan di bawah layar, dan logo televisi sering sekali 

ditemukan pada program acara reality show. Penulis sengaja memberikan visual 

pendukung seperti bumper, lower third, iklan di bawah layar, dan logo televisi 

untuk memperkuat konsep televisi pada Scene 4 – Panggung Audisi dan Scene 6 – 

Panggung Audisi (Adegan Bernyanyi). Indonesian Idol adalah acuan yang penulis 

pilih untuk menirukan visual pendukung pada film Scripted. 
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Gambar 3. 4. Bumper Indonesian Idol  
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=kgh2xwexE7Vg&spfreload=10) 

Gambar 3. 5. Lower third Indonesian Idol 
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Un2xwhjjexE7Vg&spfreload=10) 

Gambar 3. 6. Iklan di bawah layar Indonesian Idol 
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=aafgn2xwexE7Vg&spfreload=10) 
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3.4. Indepth Interview 

Penulis melakukan wawancara kepada Johandi Rismawan seorang editor Metro 

TV yang sudah bekerja selama 2 (dua) tahun. Johandi Rismawan adalah alumni 

dari Universitas IKJ (Ikatan Kesenian Jakarta) fakultas film dan televisi. Penulis 

melakukan wawancara pada tanggal 14 Oktober 2014, di gedung Metro TV pukul 

18.00 WIB.  

Penulis meminta bantuan Johandi Rismawan untuk melihat apakah konsep 

live editing yang penulis terapkan berhasil atau tidak berhasil. Awalnya penulis 

memperlihatkan 2 (dua) scene, 2 (dua) scene tersebut adalah bahasan pada 

Laporan Tugas Akhir penulis, setelah itu penulis dengan Johandi Rismawan 

berdiskusi apakah konsep menirukan teknik live editing tersebut berhasil atau 

tidak. 
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