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BAB III  

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan 

naratif. Menurut Bogdan dan Guba (dalam Suharsaputra, 2014), penelitian 

kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang didapat dari pengamatan orang-

orang dan perilaku mereka (hlm.181). 

Fisher (dalam Turner, 2012 ) mengatakan bahwa pendekatan naratif adalah 

sebuah deskripsi verbal maupun non verbal dengan urutan kejadian yang diberi 

makna oleh pembaca dan tidak mengarah pada sebuah karangan fiktif, melainkan 

sebuah simbolik (kata-kata/tindakan) yang memiliki urutan dan makna bagi 

mereka yang hidup dan menciptakan sebuah intepretasi tentang mereka (hlm.51).  

Seperti yang dikatakan oleh Artis (2014) mengenai jenis film dokumenter, 

Film dokumenter Biru adalah film dokumenter berjenis observational. Meskipun 

dalam pembuatannya, film dokumenter ini memiliki hasil wawancara, namun 

hasil wawancara yang ditampilkan hanya sebagai pendukung dari hasil observasi. 

Dalam film ini, peran pembuat film sebagai pengamat yang mengumpulkan 

informasi dan pendapat-pendapat yang dibutuhkan dalam pembuatan film. 
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3.2. Sinopsis 

Film Biru adalah sebuah film yang mengangkat pendapat dan mitos/kepercayaan 

mengenai uniknya mata Fani. Fani adalah anak perempuan berumur delapan 

tahun, bermata biru, yang lahir dari keluarga Batak kristen tanpa ada garis 

keturunan/campuran darah asing. Ia lahir dalam keluarga ekonomi bawah, 

sehingga untuk membantu keluarganya, ia juga harus berprofesi sebagai 

perongsok. 

3.3. Posisi penulis 

Posisi penulis dalam film dokumenter Biru ialah sebagai produser. Produser 

bertanggung jawab dalam menghubungi narasumber, menyusun jadwal syuting, 

membina hubungan dengan narasumber, dan memperoleh kepercayaan dari 

narasumber sehingga dapat menggali informasi lebih dalam seputar topik yang 

diangkat. 

3.4. Peralatan 

Peralatan yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data informasi adalah 

voicerecorder,boom, clipon, kamera DSLR, timeline, dan budget. 

3.5. Tahapan pekerjaan 

Tahapan kerja yang penulis lakukan adalah: 

1. Brainstorming 

Dalam brainstorming, penulis beserta kelompok mencari ide cerita termasuk 

mencari ide melalui mediasosial. Melalui posting-an Christy Mahawi di sosial 

media Path pada bulan Juli, mengenai Bunga, seorang anak berumur 10 tahun 

harus berprofesi sebagai perongsok di daerah Ciledug untuk membantu 

Peran Produser..., Andrea Saputra, FSD UMN, 2015



 27 

opung-nya sekaligus membiayai untuk sekolahnya. Ditengah kesibukannya 

bersekolah dan mencari rongsokan dari sore sampai malam hari, ia tetap taat 

beragama dengan mengikuti sekolah minggu. Dari unggahan ini, muncul 

ketertarikan penulis untuk mencari informasi lebih dalam mengenai Bunga. 

2. Hunting 

Setelah muncul ketertarikan mengenai Bunga, pada tanggal 19 Juli 2014, 

penulis bersama rekan pergi menuju daerah CBD Ciledug dengan hanya 

berbekal informasi mengenai Bunga dari teman penulis, Christy Mahawi, 

bahwa Bunga biasa mencari rongsokan dari pagi hingga malam di sepanjang 

jalan dari CBD Ciledug sampai Ramayana Ciledug. Penulis pun harus tiga kali 

berjalan menyusuri jalan dari CBD Ciledug sampai Ramayana Ciledug, 

hingga akhirnya berhasil menemukan Bunga dan beberapa saudaranya yaitu, 

Nando, Fani, dan Maruli, sedang beristirahat di depan Alfamart yang berada di 

daerah Ciledug. Setelah bertemu dan memastikan identitas mereka, penulis 

mulai menggali informasi lebih dalam mengenai kehidupan mereka. 

3. Perkenalan diri  

Setelah menemukan Bunga, penulis lalu memperkenalkan diri sebagai teman 

dari Christy Mahawi dan memperlihatkan unggahan Christy Mahawi 

mengenai Bunga, serta memperlihatkan foto penulis bersama dengan Christy 

Mahawi untuk mendapat kepercayaan dari Bunga, bahwa penulis tidak 

memiliki maksud yang tidak baik dengan mendekati Bunga dan beberapa 

saudaranya. Untuk mencairkan suasana dan mendapat informasi mengenai 

data diri mereka, penulispun mengajak Bunga, Nando, Fani dan Maruli makan 
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di sebuah restoran Padang di daerah Ciledug. Dari pembicaraan di rumah 

makan tersebut, penulis memperoleh keterangan mengenai alamat tempat 

tinggal, sekolah dan gereja mereka.Selain itu, penulis juga tertarik dengan 

Fani, saudara sepupu Bunga yang baru duduk di kelas dua SD, Fani adalah 

anak keturunan Batak tanpa ada campuran darah asing, namun memiliki mata 

berwarna biru. Dari hal inilah film dokumenter Biru berawal. 

4. Pengumpulan data 

a. Menjelaskan maksud dan tujuan 

Setelah makan malam, penulis mengantarkan Bunga, Nando, Fani dan 

Maruli pulang, lalu keesokan harinya, penulis datang dengan Opung, 

nenek yang merawat dan bertanggung jawab atas mereka.Penulis lalu 

menjelaskan maksud dan tujuan penulis dengan jelas dan singkatserta 

meminta izin untuk mengikuti kegiatan mereka dan meliput kegiatan 

mereka. Hal ini dimaksudkan penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman 

antara penulis dengan narasumber. 

b. Time schedule 

Setelah memperoleh izin dari Opung, penulis menanyakan jadwal kegiatan 

mereka mencari rongsokan, bersekolah, dan sekolah minggu lalu 

menyamakannya dengan jadwal penulis dan kelompok agar tidak terjadi 

tumpang tindih yang dapat menyebabkan permasalahan dalam peliputan. 

c. Pendekatan  

Pada tahap ini, penulis mulai sering bertamu hanya untuk sekedar 

mengobrol dengan seluruh anggota keluarga dan mendengarkan cerita-
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cerita mereka untuk membangun sebuah kedekatan dengan narasumber. 

Waktu bertamu penulis pun tidak terlalu lama, hanya dua sampai tiga jam 

untuk melihat gambaran umum kehidupan yang mereka jalani. 

d. Adaptasi  

Pada tahap ini, penulis mulai mengikuti kegiatan narasumber sebagai 

perongsok, dan beradaptasi dengan kehidupan keseharian mereka, namun 

penulis belum membawa kamera dalam mengamati kegiatan sehari-hari 

mereka. 

e. Pengenalan terhadap kamera 

Pada tahap ini, penulis meminta izin untuk peliputan awal dan 

mengenalkan mereka terhadap adanya kamera, agar mereka mulai terbiasa 

dengan penempatan kamera disekitar mereka. Penulis mulai merekam 

kegiatan mereka saat mencari rongsokan, serta kegiatan keseharian mereka 

di rumah. 

f. Pendekatan mendalam 

Pada tahap ini, penulis mulai lebih intens bertamu dalam waktu yang 

cukup lama untukmenggali lebih dalam permasalahan dalam keluarga 

mereka, mendengarkan keluh kesah mereka seputar kehidupan dan 

pengalaman-pengalaman hidup mereka untuk mendapatkan kepercayaan 

dan membangun kedekatan dengan seluruh anggota keluarga. 

 Setelah terbangunnya kepercayaan antara penulis dan narasumber, 

penulispun menyusun beberapa pertanyaan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam pembuatan film dokumenter Biru. Berikut adalah 
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beberapa pertanyaan yang penulis akanajukan kepada keempat 

narasumber: 

i. Menurut pendapat Anda kenapa mata Fani berwarna biru? 

ii. Selain mata, bagian tubuh apalagi yang special dari Fani? 

iii. Apa kelebihan lain yang dimiliki Fani? 

iv. Bagaimana cara Fani menyembuhkan orang? 

v. Apakah Anda memiliki pengalaman dengan Fani yang melibatkan 

roh halus? 

g. Timbal balik 

Pada tahap ini penulis memberikan bantuan berupa bahan makanan dan 

sejumlah uang untuk pengobatan Opung mereka sebagai salah satu tAnda 

terimakasih dan kepedulian penulis sekaligus untuk mendapat 

kepercayaan lebih serta membangun sebuah hubungan yang lebih baik 

demi kelancaran proses peliputan dan mendapatkan informasi-informasi 

yang dibutuhkan penulis dalam proses pembuatan film dokumenter Biru. 

3.6. Subjek 

Dalam proses pembuatan film dokumenter Biru, penulis merumuskan empat 

narasumber utama sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh penulis, yaitu: 

Opung, Tante Fani, Mama Fani, dan Fani. 

1. Delima Siagian (Opung) 

Opung adalah seorang janda yang menjadi tulang punggung keluarga.Ia 

memiliki sembilan cucu, salah satunya adalah Fani (subjek utama dalam film 

dokumenter Biru). Opung berasal dari golongan ekonomi bawah.Di usianya 
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yang ke 65, Opung terpaksa harus bekerja sebagai perongsok untuk memenuhi 

kebutuhan dirinya dan kedelapan cucunya.Sebagai nenek dari Fani peran 

Opung menjadi sangat penting.Opung telah menjadi kunci penghubung antara 

penulis dengan anggota keluarga lainnya.Sebagai orang tertua dalam keluarga 

besar, kehadiran dan keputusan Opung sangat dihargai dalam 

keluarganya.Oleh karena itu penulis harus menjalin hubungan yang baik 

dengan Opung, guna memperoleh akses kepada anggota keluarga lainnya 

demi tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan film 

dokumenter Biru. 

 

 

2. Rumenti Siboya (Mama Fani) 

Mama Fani adalah ibu kandung yang merawat Fani dari kecil, tentunya 

Rumenti Siboya mengetahui informasi detil seputar Fani. Oleh karena itu, 

Mama Fani menjadi salah satu dari empat narasumber utama dalam film 

dokumenter Biru. Selain sebagai narasumber, Mama Fani juga diharapkan 

Gambar 3.1. Opung 

(dokumentasi pribadi) 
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dapat membantu penulis untuk menenangkan Fani dalam proses perekaman 

film dokumenter Biru. 

 

 

3. Damai Pasaribu (Tante Fani) 

Damai Pasaribu adalah kakak dari ayah Fani, sebagai tante dari Fani, Damai 

Pasaribu mengetahui informasi yang cukup banyak seputar Fani. Selain 

informasi tentang Fani, Tante Fani juga mengetahui kejadian-kejadian yang 

dianggap janggal yang pernah dialami oleh ayah Fani yang menurut mereka 

berhubungan dengan penyebab mata Fani berwarna biru. Untuk itu, penulis 

harus dapat mendekatkan diri dengan Tante Fani  guna memperoleh informasi 

yang dibutuhkan oleh penulis dalam pembuatan film dokumenter Biru. 

Gambar 3.2. Mama Fani 

(Dokumentasi pribadi) 

Peran Produser..., Andrea Saputra, FSD UMN, 2015



 33 

 

Gambar 3.3. Tante Fani 

(Dokumentasi pribadi) 

4. Stefani Pasaribu (Fani) 

Fani adalah anak perempuan berumur delapan tahun, bermata biru, yang lahir 

dari keluarga Batak tanpa ada garis keturunan/campuran darah caucasian. Ia 

lahir dalam keluarga ekonomi bawah, sehingga untuk membantu keluarganya, 

ia juga harus berprofesi sebagai perongsok. Sebagai subjek utama dalam film 

dokumenter Biru, Fani memiliki peran yang paling penting di dalam film.Oleh 

karena itu, penulis harus berusaha mendekatkan diri dengan Fani untuk dapat 

meperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan film 

dokumenter Biru. 

 

Gambar 3.4. Fani 

(Dokumentasi pribadi) 
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