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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

“The Truth” merupakan film pendek yang penulis buat demi kepentingan tugas 

akhir Universitas Multimedia Nusantara. Film ber-genre drama action ini 

bercerita tentang penculikan seorang wanita (Jessica) yang diduga mencuri berlian 

dari sekelompok pria jahat. Kemudian secara tidak sengaja, seorang pria (Jason) 

ikut terlibat dalam kasus penculikan ini.  

  

Dalam film “The Truth”, penonton dibuat agar merasakan sesuatu yang 

tidak jelas, sesuatu yang abu – abu. Penonton dibuat untuk menduga - duga apa 

yang nantinya akan terjadi dan apakah tokoh utama wanita dalam film ini 

(Jessica) baik atau jahat, hingga nantinya di akhir film akan diberikan twist yaitu 

sebuah kebenaran yang dilihat oleh tokoh utama pria (Jason), sesuai dengan judul 

film ini  “The Truth” yang berarti sebuah kebenaran. 

 

 Dalam film ini, penonton diberikan petunjuk - petunjuk  yang berupa 

sebuah metafora visual melalui warna dan blocking aktor. Oleh karena itu warna 

dan blocking dalam film ini sangatlah penting. Dalam penulisan tugas akhir ini, 

penulis menggunakan metode kualitaif deskriptif dengan studi fenomenologi, 

yang didapat dari pengalaman yang disadari oleh penulis. 
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3.1.1. Sinopsis 

Film “The Truth” bercerita tentang Jessica, seorang wanita yang diculik oleh 

sekelompok pria jahat ketika ia sedang berencana untuk pergi melarikan diri. 

Namun Jason, pria yang secara tidak sengaja ditemuinya di lift, ikut terlibat dalam 

kasus penculikan ini ketika ia sedang berusaha untuk menolong Jessica.  

Ditengah cerita, Jasson berusaha dengan segala kemampuannya untuk keluar 

menyelamatkan diri dan menolong Jessica, hingga ia menemukan sebuah 

kebenaran yang sesungguhnya bahwa Jessica bukanlah orang yang baik. 

 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam film “The Truth”, penulis berperan sebagai penulis naskah sekaligus 

sutradara. Penulis juga merupakan seorang author dari film “The Truth” yang 

ditulis dan disutradarai sendiri oleh penulis, sehingga semua yang terdapat dalam 

film merupakan tanggung jawab penulis dan merupakan perwujudan visi kreatif 

penulis sebagai seorang author. 

 

3.2. Tahapan Kerja 

Seperti pembuatan film pada umumnya, penulis sebagai seorang sutradara seperti 

yang juga telah dibahas pada Bab II, memiliki tanggung jawab dalam semua tahap 

produksi yaitu pra-produksi, produksi dan pasca produksi. 
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3.2.1. Pra-Produksi 

Pada tahap pertama dalam produksi film “The Truth”, penulis menulis naskah dan 

menerjemahkan apa isi dalam naskah tersebut. Seperti yang sudah dikatakan 

sebelumnya bahwa penulis berperan ganda sebagai penulis naskah, maka hal ini 

membuat penulis lebih mengerti isi keseluruhan dari cerita “The Truth”. 

 

 Setelah memahami naskah, maka penulis mencari kru lalu mulai 

mengkomunikasikan visi dan mengarahkan imajinasi penulis kepada seluruh kru 

sesuai peranannya masing – masing. Penulis mengarahkan kepada orang kostum 

dan art warna – warna apa saja yang nantinya akan dipakai dalam film. Setelah 

itu, penulis mulai melakukan peninjauan lokasi yang nantinya akan dijadikan 

tempat shooting dan melakukan casting untuk pencarian pemain.  Sambil 

menunggu pemain yang cocok, penulis mulai membuat shotlist dan storyboard 

bersama director of photography. Setelah mendapatkan pemain yang cocok, 

penulis melakukan reading dan rehesal agar proses shooting nanti berjalan 

dengan baik. 
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3.2.2. Produksi 

Dalam tahap produksi, penulis mengontrol dan mengarahkan penata kostum, art 

department, makeup artist, dan director of photography agar bekerja sesuai 

dengan visi yang sudah penulis jelaskan dalam tahap pra-produksi. Penulis juga 

melaksanakan tugas utama penulis sebagai sutradara yaitu mengarahkan akting 

dan blocking para pemain. 

 

3.2.3. Pasca-produksi 

Pada tahap terakhir dalam pengerjaan film “The Truth”, penulis tetap 

menjalankan tugas penulis sebagai seorang sutradara yaitu mengontrol dan 

mengawasi proses editing, penggunaan visual effect dan proses penggarapan 

scoring dalam film ini. 
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3.3. Acuan 

Dalam menggarap film “The Truth”, penulis tidak terlepas dari referensi yang 

menjadi acuan dalam pembuatan film The Truth. Hal ini memudahkan penulis 

dalam memberikan gambaran kepada kru dan tim.  

 

Untuk beberapa adegan berkelahi, tembak – tembakan dan effect 

tembakan, penulis menggunakan referensi dari film Taken (2008) karya Pierre 

Morel, Knight and Day (2010) karya James Mangold dan film pendek Modern 

Warfare : Frozen Crossing (2010) karya Sam Gorski. Untuk adegan mundur, 

penulis menggunakan referensi dari film Riley Rewind (2013) karya sutradara Ray 

William Johnson untuk penggunaan effectnya. 
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Gambar 3.1 Referensi dari Film Taken (2008) 

 

 

 

  Gambar 3.2 Referensi dari Film Knight and Day (2010) 
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Gambar 3.3 Referensi dari Film Modern Warfare 

 

 

 

Gambar 3.4 Referensi dari Film Riley Rewind (2013) 
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