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BAB III  

METODOLOGI 

3.1.! Gambaran Umum  

Dalam laporan Tugas Akhir ini, penulis membuat sebuah film pendek dengan 

judul No Kudos. Ide awalnya membuat film pendek ber-genre tinju penulis dan 

rekan penulis sangat prihatin dengan pentingnya suatu penghargaan. Seorang 

individu hanya dipandang saat ia memiliki penghargaan-penghargaan di 

belakangnya, tetapi saat penghargaan itu hilang individu tersebut pasti dilupakan 

oleh orang. Inspirasi lain juga datang dari hasil diskusi bersama rekan-rekan 

penulis ingin membuat suatu cerita action, tetapi tidak hanya action, melainkan 

terhadap unsur olahraga di dalamnya. 

Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif yang dibentuk berupa pengumpulan data studi 

pustaka, dengan cara mencari, membaca, dan meneliti berbagai sumber literatur 

yang membahas atau berkaitan dengan topik penelitian Tugas Akhir ini. Setelah 

mendapatkan berbagai teori terkait tentang teknik montage, penulis menerapkan 

teori-teori tersebut ke dalam proses editing. 

3.2.! Sinopsis 

Roy adalah mantan petinju yang akhirnya dilupakan akibat gagal mempertahankan 

gelarnya. Akhirnya Roy mencari pekerjaan untuk menutupi kehidupannya dan ia 

meminta pekerjaan kepada promotornya yang dahulu, Chris. Akibat tidak memiliki 

Penerapan Elipsis..., Andy Garcia, FSD UMN, 2015



 

17 
 

bekal pendidikan dan memiliki pengalaman kalah Roy tidak dapat bekerja sebagai 

pelatih, melainkan dia diberi pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sasana. Roy 

awalnya bekerja dengan rasa malu dan pesimis, tetapi di tengah pekerjaannya ia 

berjumpa dengan Yofie. Anak didik Chris yang sedang dipersiapkan untuk 

bertanding. Yofie yang awalnya melihat Roy sebagai orang biasa mengacuhkan 

masukan yang Roy berikan. Namun, setelah ia menyadari bahwa Roy adalah 

seorang mantan juara tinju, ia meminta bantuan kepada Roy untuk melatihnya. 

Roy awalnya tidak mau mengajarkan tinju kepada Yofie, ia takut Yofie akan 

bernasib sama jika kalah. Namun, akibat Roy melihat kegigihan di dalam diri 

Yofie ia menjadi ingat masa mudanya,  iapun mengajar Yofie. Hari pertandingan 

pun tiba dan Yofie gagal memenangkan pertandingan tersebut. Alhasil, Yofie tidak 

melanjutkan menjadi atlit tinju melainkan menjadi petugas kebersihan sama seperti 

Roy. 

3.3.! Posisi penulis 

Dalam karya film pendek dengan judul No Kudos, penulis diberi tanggung jawab 

menjadi seorang editor, baik dari editor offline sampai dengan editor online. Editor 

merupakan orang yang penting dalam proses pembuatan film tanpa editor footage 

hasil syuting hanya sebatas footage tidak menjadi film. Dalam projek film ini 

penulis bekerja sama dengan sutradara untuk menghasilkan alur cerita yang sesuai 

dengan visi dari sutradara. 
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3.4.! Hardware yang digunakan 

Dalam penyelesaian proses editing film pendek No Kudos, penulis menggunakan 

laptop MacBook Pro 15” Mid 2012 dengan spesifikasi: 

 Processor : 2.6 GHz Intel Core i7 

 VGA :  NVDIA GeForce GT 650M 1024 MB 

 Memory : 16 GB 1600 MHz DDR3 

 Storage : Samsung SSD 840 EVO 250GB Media 

penulis juga menggunakan 4TB WD external harddisk sebagai medium 

untuk menyimpan data editing dan mem-backup semua data mulai dari footage, 

beserta dengan semua data dari Final Cut Pro X. 

Selain itu penulis juga menggunakan external monitor TV Sharp 1080p 

23” sebagai medium untuk memudahkan mencari monitoring footage, pencarian 

footage, dan monitoring warna. 

3.5.! Software yang digunakan 

Selain penggunaan Hardware dalam penyelesaian proses editing film pendek No 

Kudos penulis juga menggunakan beberapa software yang sangat berpengaruh 

terhadap selesainya film No Kudos. Berikut beberapa software yang penulis 

gunakan selama proses editing No Kudos: 
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1.! Final Cut Pro X. 

 
Gambar 3.1. Splash Screen Final Cut Pro X 

Software ini digunakan dari proses rough cut hingga final cut. 

2.! Magic Bullet Looks (plug-in). 

 
Gambar 3.2. Splash Screen Magic Bullet Looks 

Plug-in yang di-install ke dalam Final Cut Pro X dan Adobe After Effects. Plug-in 

ini digunakan untuk memudahkan penulis melakukan proses color grading. 
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3.! Adobe After Effects CS6. 

 
Gambar 3.3. Splash Screen After Effects CS 6 

Software ini penulis gunakan untuk melakukan Digital Compositing dan Visual 

Effects. 

4.! Optical Flares (plug-in). 

 
Gambar 3.4. Splash Screen Optical Flares 

Plug-in yang di-install ke dalam software Adobe After Effects. Ini mempermudah 

penulis untuk melakukan manipulasi lens flare. 
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3.6.! Workflow editing 

Berikut adalah penjabaran singkat mengenap tahap-tahap editing yang penulis 

lakukan: 

1.! Pemahaman Script 

Sebelum memulai proses editing, seorang editor harus memahami script 

terlebih dahulu. Dengan membaca script dan memahaminya, seorang editor 

akan lebih mengerti apa yang hendak dibangun dinamikanya. penulis yang 

disini bertugas sebagai editor dan juga penulis naskah mendapatkan 

keuntungan untuk lebih paham dan melekat ceritanya, ini membuat proses 

pemahaman script menjadi lebih cepat. 

2.! Capture dan Administrasi 

Proses capture adalah proses pemindahan footage dari rol film atau memory 

card ke dalam komputer. Di sini penulis setelah memindahkan ke dalam 

hardisk, membagi setiap footage ke dalam folder scene. 

3.! Menonton footage 

Setelah mendapatkan semua footage, tahap selanjutnya adalah menonton dan 

memilih mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak bisa digunakan. Di 

sini penulis dibantu oleh camera log sehingga memudahkan pemilihan footage 

yang akan dipakai. 
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4.! Assembly 

Ditahap ini proses offline editing dimulai. Editor akan menyusun footage 

menjadi satu kesatuan sesuai dengan script. 

5.! Rough Cut 

Tahap ini merupakan tahan editing secara kasar. Tahap ini tidak memntingkan 

kualitas gambar yang disajikan, tetapi focus kepada bagaimana penggabungan 

footage menjadi satu kesatuan alur. Namun, tidak dipungkiri apabila ada 

script yang kurang sesuai dengan alur bisa saja diganti menjadi alur yang 

baru, tetapi tetap berdasar dari script. Di tahap ini suara, teks, Visual Effects 

belum lengkap. Warna dari masing-masing shot juga masih belum diubah. 

6.! Fine Cut 

Proses untuk merapihkan atau mebersihkan pemotongan yang masih kasar. 

Proses ini fokus kepada continuity dan mood yang tercipta. 

7.! Picture Lock 

Proses di mana struktur tidak dapat dirubah lagi. Pada proses ini sutradara 

sudah menentukan alurnya yang akan dipublikasikan ke publik. 

8.! Digital Compositing dan Visual Effects 

Tahap ini penulis lakukan untuk bisa menyelesaikan alur yang sesuai dan juga 

mempercantik visual yang ingin ditampilkan. 
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9.! Color Grading 

Tahap yang dilakukan untuk merapihkan warna keseluruhan footage dan 

mengubahnya menjadi mood tertentu. 

10.! Picture and Sound Mix 

Pada tahap ini penulis menggabungkan materi suara dari sound designer 

dengan materi gambar yang penulis bentuk. 

11.! Rendering 

Proses terakhir yang penulis lakukan adalah me-render file yang akhirnya 

akan di distribusikan. 

3.7.! Acuan 

Acuan penulis untuk membuat dan mendapatkan konsep dari film No Kudos ini 

adalah acuan terhadap script dan menonton film tinju yang berjudul Rocky. Pada 

script tertulis beberapa adegan hanya sebatas kalimat, dan script tersebut yang 

menjadi panduan untuk menyusun secara kasar montage difilm No Kudos. Dalam 

film Rocky memiliki adegan montage latihan yang di kemas dengan baik. Film 

Rocky juga menjadi cikal bakal dari montage yang ada disetiap film tinju sekarang 

ini. Selain film Rocky penulis juga menggunakan acuan montage latihan dari film 

Never Back Down dan The Fighter. Acuan tersebut digunakan penulis untuk 

merancang visual scene latihan yang epik, menarik, warna yang ingin disajikan, 

dan membuat penonton menjadi kagum. 
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Gambar 3.5. Refrensi Warna Warm (Never Back Down) 

 
Gambar 3.6. Refrensi Warna dan Scene latihan (Never Back Down) 

 
Gambar 3.7. Refrensi Scene Latihan (Rocky) 
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Gambar 3.8. Refrensi Pilihan Shot (The Fighter) 
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