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BAB III  

METODOLOGI 

3.1.  Gambaran Umum  

Film The Truth merupakan film Tugas Akhir yang menjadi persyaratan untuk 

kelulusan. Film The Truth adalah film bergenre drama action menceritakan 

penculikan seorang wanita, yang dicurigai menyembunyikan berlian yang dimiliki 

oleh sekelompok pria jahat. 

  Dalam penelitian kualitatif, (Prawoto, 2010) penelitian yang datanya 

dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik (hal.3). 

Kemudian penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara 

langsung, sesuai dengan pernyataan Creswell (2008) bahwa metode kualitatif 

dapat diambil melalui wawancara(hlm.67). Informasi - informasi dari hasil  

wawancara tersebut, penulis menceritakan kembali, sehingga laporan Tugas Akhir 

ini merupakan penelitian kualitatif yang di analisa dengan metode naratif. 

3.1.1. Sinopsis 

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

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

Jasson, pria yang secara tidak sengaja ditemuinya di lift, berusaha untuk 

menolong Jessica.  
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Ditengah cerita, Jasson berusaha untuk menyelamatkan diri dan menolong 

Jessica, dan akhirnya ia menemukan sebuah kebenaran yang sesungguhnya 

bahwa Jessica bukanlah orang yang baik. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam project ini, penulis berperan sebagai produser. Penulis memiliki 

rencana untuk mendistribusikan film dalam festival dan roadshow. 

3.1.3. Peralatan 

Peralatan yang diperlukan dalam menyelesaikan laporan ini sebagai berikut : 

1. Timeline  

2. Rencana bisnis 

3. Rencana Distribusi 

3.2.   Tahapan Kerja 

Seorang produser harus menyiapkan tahapan dalam setiap proses yang akan 

dikerjakan : 

1. Produksi film sesuai timeline  

Produser memastikan produksi film berjalan dengan lancar mulai dari 

tahap yang telah dibuat sesuai project timeline dari pra produksi Mei –

Juni 2013, produksi Juli 2013, post produksi Feb - April 2014. 

Pelaksanaan proyek tepat waktu. 

2. Rencana Bisnis 

Produser menyiapkan rencana bisnis dengan perencanaan distribusi yang 

akan dibuatnya seperti target penonton, memilih waktu yang  sesuai 

untuk pemasaran film. Dengan memperhatikan proses-proses rencana 
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pembuatan bisnis yakni ringkasan perusahaan produksi, memperkenalkan 

tim dan crew yang terlibat dalam proses shooting , menuliskan sinopsis 

dari cerita, memiliki daftar pemain yang dapat mendongkrak citra film 

dan strategi pemdistribusian film. Agar para calon sponsor tertarik untuk 

mendukung proses pembuatan film. 

3. Mencari Festival  

Produser menentukan festival yang fokus  sesuai dengan genre filmnya / 

produknya. Produser mencari informasi jadwal festival yang 

diselenggarakan di dalam negri ataupun luar negri. Dengan memasukkan 

film melalui festival dapat mempromosikan film tersebut untuk masuk ke 

industri dan penonton.  

4. Membuat Trailers  

Trailers menampilkan beberapa adegan umum dari film dan 

menampilkan beberapa karakter penting dan plot dapat mengirimkan 

narasi kepada taget audience. Trailers sangat memiliki daya jual yang 

tinggi khususnya pada saat pasar film di luar negri. Pembeli langsung 

dapat membeli film berdasarkan trailer tersebut. Produser juga dapat 

memanfaatkan trailers dengan memasukkan ke media sosial seperti 

Youtube, Facebook dan juga jejaring sosial yang lain agar penonton 

tertarik dan bersemangat untuk menunggu film tersebut ditayangkan.  
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5. Roadshow / pemutaran film keliling 

Roadshow adalah salah satu cara untuk mendistribusiankan film. 

Roadshow menjadi pendistribusian yang efektif karena film dan 

pembuatnya dapat bertemu langsung dengan penonton dari berbagai 

kalangan masyarakat. Dari hasil roadshow diharapkan dapat  

memperoleh penonton yang lebih luas. 
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