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BAB  III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran umum 

Dalam proyek Tugas Akhir ini, penulis berperan sebagai seorang produser. 

Menurut penulis, sebagai seorang produser, sangatlah penting untuk dapat 

memahami hal-hal yang dibutuhkan dalam tahap pengembangan dengan baik. 

Baik yang dimaksud yaitu dapat memahami pendapat kru lain dalam hal ini, 

sutradara dan penulis serta secara fleksibel mendengarkan masukkan yang 

disampaikan dalam tahap pengembangan. Oleh karena hal-hal tersebut, penulis 

memilih untuk menggunakan penelitian secara kualitatif.  

Prastowo (2011) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis 

penelitian yang mengutamakan pengamatan akan pengalaman yang terjadi di 

lapangan (hlm. 22-24). Penelitian ini tidak mengutamakan banyaknya data yang 

didapatkan tetapi lebih mengutamakan informasi apa yang ada pada saat peneliti 

turun ke lapangan. Peneliti dalam hal ini harus memiliki kepekaan dalam 

mengumpulkan informasi karena peneliti berhubungan langsung dengan subjek 

(hlm 208-209). 

Dalam metode penelitian kualitatif ini, data-data yang disajikan penulis berupa 

informasi naratif atas pengalaman yang didapatkan pada saat terjun dalam tahap 

pengembangan. Data yang didapatkan akan dibandingkan dengan teori yang 

terdapat pada Tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori dari literatur. Hal ini 
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dimaksudkan agar penulis sebagai seorang produser dapat mengetahui hal-hal apa 

saja yang harus dilakukan dalam perannya di dalam tahap pengembangan. 

3.1.1. Sinopsis 

Mei, seorang gadis keturunan Tionghoa, kehabisan kue persik panjang umur 

untuk dibawa pulang di hari ulang tahun ayahnya.  Ia mulai mencari toko kue lain 

untuk mendapatkan kue persik panjang umur yang baru. Setelah melakukan 

pencarian, hal tersebut mengarahkan Mei untuk bertemu mantan kekasihnya, 

Bayu. Mei tertegun. Di satu sisi, Bayu merupakan masa lalu yang ia ingin lupakan 

tetapi di sisi lain, Bayu-lah orang yang dapat mewujudkan keinginan Mei untuk 

membahagiakan ayahnya. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam film ini, penulis berperan sebagai produser yang terlibat dalam proses 

pengembangan skenario film pendek “Semasa”, untuk mempertimbangkan 

kebutuhan produksi dengan penulis dan sutradara. 

3.1.3. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam menyelesaikan laporan ini sebagai berikut: 

1. Timeline 

2. Budget 

3. Script locked 
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3.2. Tahapan Kerja 

Sebagai seorang produser, penulis harus memastikan seluruh tahapan kegiatan 

produksi, dalam hal ini khususnya tahap pengembangan dapat berjalan dengan 

baik yaitu sebagai berikut: 

1. Mengadakan rapat penentuan ide cerita 

Setelah menentukan kru untuk pembuatan film yang akan dibuat, penulis 

sebagai seorang produser mengadakan rapat untuk mengumpulkan ide-ide dari 

anggota kru. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan di antara satu 

sama lain dan juga mengumpulkan aspirasi masing anggota agar ide yang 

dipakai nantinya dapat diterima oleh semua anggota. 

2. Mengembangkan ide cerita 

Setelah mendapatkan ide cerita, mulai dilakukannya tahap pengembangan 

dengan mendiskusikan cerita apa yang ingin dibuat. Selain hal tersebut, juga 

harus ditentukan genre apa yang akan dikembangkan. Penulis harus dapat 

memastikan ide yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan masing kru 

yang terlibat. Ide cerita yang dibuat juga merupakan sebuah ide yang nantinya 

dapat diterima oleh penonton sekitar. 

3. Melakukan rough budgeting atas ide yang dibuat 

Ide cerita yang dihasilkan memiliki production value yang menjadi nilai 

penting dalam film yang dibuat. Pentinglah untuk seorang produser dapat 

memperkirakan sejak awal berapa kisaran dana yang dibutuhkan sebelum film 
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diproduksi. Hal ini dilakukan agar sebelum memasuki tahapan pra produksi, 

pendanaan dapat dimonitori dengan baik dan tidak melebihi kapasitas 

pembuat film yang basisnya merupakan seorang mahasiswa dengan dana yang 

minim. 

4. Memonitor draft skenario 

Setiap draft yang sudah selesai dibuat, akan diperhitungkan secara budget dan 

kebutuhan produksi yang diperlukan agar kebutuhan produksi yang difasilitasi 

memiliki keterkaitan dengan naratif di dalam film. Melalui monitoring yang 

dilakukan, penulis dapat mengetahui skenario yang dibuat melampaui 

perkiraan pendanaan awal atau tidak. Jika skenario sudah mulai terlihat over 

budget, maka penulis dapat mempertimbangkan ulang kebutuhan produksi dan 

dilakukan pencarian bentuk lain atas kebutuhan produksi yang sesuai dengan 

dana yang dipunyai. 

5. Penentuan script locked 

Skenario yang dibuat pada akhirnya akan mencapai kata locked. Hal ini 

dilakukan jika penulis dan anggota lain merasa tahap pengembangan skenario 

sudah cukup dan naratif di dalam cerita yang dibuat sudah berjalan dengan 

baik. Sebagai seorang produser, penulis sekaligus harus dapat melihat dana 

yang dibutuhkan ketika akan memasuki tahap pra produksi dapat tersedia dan 

naskah ini nantinya tidak akan menjadi produk dengan pendanaan yang over 

budget. 
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