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BAB  III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran umum 

“Senja Bersemi” merupakan film pendek yang diproduksi oleh sekelompok 

mahasiswa fakultas Seni dan Desain, peminatan Sinematografi di Universitas 

Multimedia Nusantara. Penulis berperan sebagai desainer produksi dalam film 

pendek “Senja Bersemi”, penulis akan membahas mengenai proses perancangan 

yang berkaitan dengan set dan properti dari tahap pra produksi sampai produksi.  

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif karena penulis 

melalui beberapa langkah seperti, melakukan studi pustaka dan literature, lalu 

menerapkannya dalam film, dan menganalisa perbandingan studi literature dengan 

penerapan konsep yang dilakasanakan. Penulis melakukan Pengumpulan data 

primer yang berupa film yang berjudul Pengaruh Nostalgia Terhadap Desain 

Produksi Dalam Film Pendek “Senja Bersemi”, dan sekunder yang berupa 

kumpulan teori-teori yang berasal dari studi literature dan pustaka dan analisa 

script, 3D karakter, dan latar belakang karakter.  

3.1.1. Sinopsis 

“Senja Bersemi” merupakan film pendek dengan genre romantic comedy yang 

menceritakan kisah Seorang Lansia yang bernama Adam (63) mencoba untuk 

mendekati Laila (60) yang ia temui di Panti Wreda. Namun ketika Adam dan 

Laila saling menyukai dan mencoba untuk medekatkan diri, suster sang nenek 
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mencoba untuk menjauhkan Adam dari Laila karena Suster Ineke beranggapan 

bahwa Adam dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap kesehatan Laila. 

Adam dikenal sebagai lansia yang sering memberontak dan bertindak sesuka 

hatinya. Adam merupakan seorang Lansia yang senang mengoleksi barang yang 

menurutnya berharg dan senang mendengarkan musik dengan radio tua miliknya.  

Adam Jatuh hati pada Laila karena ia melihat Laila merupakan karakter yang 

tenang, namun sayangnya usaha Adam untuk mendekati Laila tidak mendapatkan 

respond yang baik dari Laila. 

 Hingga suatu hari ketika Laila ulang tahun, Adam menyanyikan lagu 

kesukaannya untuk Laila, Adam pun menyanyikan lagu tersebut bersama Laila. 

Namun ketika Adam dan Laila asik menyanyikan lagu, Laila mengalami radang 

tulang karena bergerak secara berlebihan, Melihat kejadian tersebut suster ineke 

menjauhkan Adam dari Laila. Adam dan Laila yang sudah mulai menyukai 

merasa sedih karena tidak dapat bertemu. Sampai suatu saat Adam dan Laila 

berencana untuk menguncikan Suster ineke di dalam kamar agar Adam dan Laila 

bisa berduaan. Adam dan Laila pun menjalankan rencana mereka dan setelah 

mereka menguncikan suster ke dalam kamar, Adam dan Laila pergi ke taman lalu 

berdansa.  

3.1.2. Posisi Penulis 

Penulis dalam film pendek “Senja Bersemi” berperan sebagai desainer produksi 

yang bertanggung jawab dengan perancangan set, props, tata rias, dan kostum  
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3.1.3. Peralatan 

1. Adobe illustrator 

2. The sims 3 

3. Buku sketsa 

4. Pensil 

5. Pulpen 

6. Meteran 

7. Lakban kertas 

3.2. Tahapan Kerja 

Penulis melalui beberapa tahapan kerja dalam menerapakan konsep nostalgia 

dalam desain produksi film pendek “Senja Bersemi”, tahapan tersebut meliputi 

tahap pra produksi dan produksi. 

3.2.1. Pra Produksi 

Tahap yang dilakukan penulis pada saat proses pra produksi adalah pembacaan 

naskah, analisa naskah, analisa 3D karakter, riset, diskusi, konsep visual, script 

breakdown, hingga pencarian lokasi.  

3.2.1.1. Pembacaan Naskah 

Membaca naskah merupakan tahap pertama yang penulis lakukan untuk 

menentukan konsep dalam membangun mood pada setiap scene-nya  
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3.2.1.2. Analisa Karakter 

Penulis menganalisa karakter Adam dan Laila melalui script, 3D karakter 

dan background story yang dilalui oleh Adam dan Laila.  

3.2.1.3. Riset 

Riset yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan studi literatur yang 

meliputi, sejarah dunia hiburan pada tahun 1960-1970, nostalgia dalam 

film, Nostalgia dalam karakter.  

3.2.1.4. Ilustrasi Konsep 

Setelah penulis membaca naskah, menganalisa karakter dan melakukan 

riset, penulis membuat ilustrasi konsep desain produksi.  

3.2.1.5. Moodboard 

Penulis membuat moodboard untuk dijadikan sebagai acuan dalam 

membagun mood pada setiap scene-nya,  

3.2.1.6. Desain konsep 

Penulis membuat desain sesuai konsep yang direncanakan  

3.2.1.7. Pencarian Lokasi  

Penulis mencari lokasi yang sesuai dengan konsep dan desain yang sudah 

dibuat.  
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3.2.1.8. Pembuatan Floor Plan 

Penulis membuat floor plan penempatan barang untuk dijadikan acuan. 

3.2.2. Produksi  

Tahap yang dilakukan oleh penulis ketika proses produksi adalah 

mengaplikasikan desain sesuai dengan acuan yang sudah dibuat pada proses pro 

produksi.  

3.2.2.1. Acuan 

 

Gambar 3.1.Acuan film Surat Dari Praha 

(https://www.youtube.com/watch?v=fDQ_WRMfZlU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Acuan film Surat Dari Praha 
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(https://www.youtube.com/watch?v=fDQ_WRMfZlU) 

Penulis menjadikan Surat Dari Praha sebagai acuan penerapan nostalgia 

dalam desain produksi, Karena pemeran Jaya pada film ini memliki 

konflik dan pembangunan karakter yang sama dengan karakter utama film 

pendek “Senja Bersemi” yaitu Adam. Jaya merupakan karakter yang keras 

dan idealis. Ia memiliki kenangan yang buruk dan manis mengenai cinta di 

masa lalu. ia masih menyimpan kenangan tersebut. kenangan masa lalu 

Jaya secara tidak sadar menentukan bagaimana Jaya bersikap dan 

menyimpan barang, pada kamar atau rumah Jaya dapat mereprensetasikan 

bagaimana Jaya menyimpan kenangan di masa lalunya. Hal itu terlihat dari 

beberapa pemakaian Kursi yang sempat yankee yang sempat menjadi 

populer di Indonesia pada tahun 1960 an, selain itu terdapat beberapa buku 

dan kotak kayu yang dapat merepresentasikan karakter Jaya yang masih 

menyimpan kenangan masa lalunya melalui barang, selain itu pada scene 

Kamar jaya di dominasi dengan warna coklat dan putih yang 

merepresentasikan kesederhanaan Jaya.  
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