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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB  III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Terdapat dua metode penelitian yang paling sering digunakan, yaitu metode 

penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian Tugas Akhir kali ini, penulis 

memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal tersebut karena 

menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif menggunakan peran serta peneliti 

secara langsung dalam proses pengumpulan data di lapangan. Ia menyebutnya 

dengan istilah pengamatan-berperanserta (hlm. 9). Hal tersebut berkaitan dengan 

posisi penulis yang menjalankan proses perizinan lagu secara langsung.  

Moleong (2010) juga menjelaskan lebih lanjut bahwa peneliti dapat 

berperan sebagai instrumen penelitian. Maksudnya, peneliti merupakan alat 

pengumpul data, yang merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, serta 

yang menganalisis data (hlm. 168). Di sini, Moleong mengatakan ada beberapa 

metode penelitian yang biasa digunakan untuk pengumpulan data, yaitu 

pengamatan, wawancara, dan menganalisis dokumen (hlm. 9).  

Dalam penelitian Tugas Akhir kali ini, penulis menjalankan penelitian 

kualitatif dengan dua sumber data. Pertama adalah sumber data primer, di mana 

data-data surat perizinan lagu (lisensi) didapatkan dari proses dan pengalaman 

melakukan perizinan lagu non komersial yang penulis jalankan di lapangan. 

Kemudian ada data wawancara mengenai perbedaan perizinan lagu dan lisensi 

komersial dengan non komersial, yang dilakukan dengan pencipta selaku self 
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publisher. Kedua adalah sumber data sekunder, di mana data-data merupakan 

teori-teori dari hasil studi pustaka. 

Penulis akan memulai pengumpulan data dengan beberapa metode. Pertama 

adalah studi pustaka dari sumber literatur pendukung Tugas Akhir penulis. Kedua, 

penulis akan melakukan penelitian lapangan, dengan pengamatan-berperanserta 

dengan menjalankan proses perizinan lagu secara langsung. Ketiga, penulis akan 

menggunakan metode wawancara untuk mencari tambahan data mengenai 

perbandingan perizinan lagu dan bentuk lisensi yang didapat dalam perizinan lagu 

komersial dengan non komersial. Kemudian seluruh berkas-berkas penting 

berkaitan dengan perizinan lagu, maupun transkrip wawancara akan dikumpulkan 

dan didokumentasikan untuk menjadi data penulisan.  

3.2. Sinopsis 

Kehidupan Nenek Laila (70) di panti werdha mulai berubah sejak ia bertemu 

dengan Kakek Adam (72). Pertemuannya yang kurang baik dengan penghuni baru 

tersebut membuatnya kesal dengan Kakek Adam. Namun, perlahan hubungan 

keduanya mulai berubah, sejak mereka mengetahui bahwa mereka memiliki selera 

musik yang sama dari masa muda. Kesamaan ini akhirnya menimbulkan rasa 

ketertarikan di antara keduanya. 

Sampai suatu hari, radang tulang Nenek Laila kambuh ketika hari ulang 

tahunnya. Semua itu terjadi karena Nenek Laila diajak berjoget oleh Kakek Adam 

dengan diiringi lagu kesukaan mereka. Hal tersebut membuat Suster Keke, 

perawat yang biasanya merawat Nenek Laila menjadi kesal dengan Kakek Adam. 
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Ia pun menjadi sangat protektif terhadap Nenek Laila dan berusaha menghalangi 

Kakek Adam yang ingin bertemu Laila. 

Kakek Adam yang merasa bersalah, ingin bisa bertemu kembali dengan 

Nenek Laila. Begitu juga dengan Nenek Laila yang terlihat sedih karena tidak bisa 

bertemu dengan orang yang mulai mewarnai hidupnya di panti werdha. 

Kemudian, keduanya yang sebenarnya sudah mulai tertarik satu sama lain, 

berusaha untuk bertemu kembali. Hingga akhirnya mereka pun bisa menikmati 

musik kesukaan mereka bersama lagi. 

3.3. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai produser dalam film pendek 

“Senja Bersemi”. Tugas yang penulis lakukan sebagai produser salah satunya 

adalah perizinan untuk keempat lagu yang akan dipakai dalam film. Sehingga 

dalam Tugas Akhir ini, penulis lebih fokus membahas tugas produser dalam 

perizinan lagu untuk soundtrack film pendek “Senja Bersemi”.  

3.4. Peralatan 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, ada beberapa peralatan yang penulis gunakan 

untuk mendapatkan data-data di lapangan. Untuk mengumpulkan data berupa 

dokumen surat perizinan lagu, maka penulis akan melakukan penelitian lapangan, 

dan memposisikan penulis sebagai instrumen pengumpulan data. Kemudian 

dalam metode wawancara, penulis akan menggunakan recorder pada smartphone 

untuk merekam hasil wawancara. 
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3.5. Tahapan Kerja 

Ada beberapa tahapan yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian yaitu: 

1. Script Breakdown 

Tahap awal yang penulis lakukan adalah membaca script yang dibuat oleh 

scriptwriter. Setelah itu penulis mulai membuat breakdown dari script agar 

dapat mengetahui rincian kebutuhan untuk produksi film. Mulai dari cast 

seperti apa yang dibutuhkan, lokasi, property, dan juga kebutuhan lagu. Dalam 

script “Senja Bersemi”, dibutuhkan sebanyak 4 buah lagu dari tahun 1960-

1980an untuk kebutuhan scene yang berbeda.  

2. Menentukan penyanyi dari era 1960-1980an 

Penulis dan tim produksi kemudian melakukan rapat untuk membahas apakah 

akan memakai lagu original atau dari penyanyi yang sudah ada. Hasil 

kesepatakan mengatakan bahwa kelompok TA penulis akan mencoba 

memakai lagu dari penyanyi asli di era 1960-1980an. Penulis bersama 

kelompok TA pun mulai mencari penyanyi maupun band dari era 1960-

1980an dan mendengarkan beberapa lagu. Pada akhirnya, dipilihlah band 

legendaris dari tahun 1960an yaitu Koes Plus yang sebelumnya bernama Koes 

Bersaudara. 

3. Memilih lagu sesuai script 

Dalam pemilihan lagu, awalnya sutradara bersama sound designer mencari 

beberapa lagu Koes Plus maupun Koes bersaudara yang kira-kira cocok dari 
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era 1960-1980an. Kemudian penulis selaku produser, bersama kelompok TA 

mendengarkan pilihan lagu tersebut, agar dapat mencari lagu yang liriknya 

paling cocok untuk script. Akhirnya dalam rapat disepakati pilihan tiga buah 

lagu dari Koes Plus, dan satu lagu dari Koes Bersaudara. 

4. Memahami kebutuhan pemakaian lagu dalam film 

Penulis mencoba memastikan terlebih dahulu kebutuhan pemakaian dari setiap 

lagu dalam film. Penulis mencoba membaca lagi script yang ada, juga 

memastikan kepada sutradara, scriptwriter, dan sound designer apakah lagu-

lagu tersebut akan dipakai dalam bentuk rekaman, atau lagu latar, ataukah 

akan dinyanyikan kembali. Hal tersebut diperlukan karena kebutuhan 

pemakaian setiap lagu dalam film bisa saja berbeda.  

5. Mencari informasi lagu-lagu yang akan dipakai 

Selaku produser, penulis lalu mencari informasi dari keempat lagu yang telah 

disepakati bersama. Penulis mencoba mencari informasi mengenai lagu-lagu 

tersebut melalu internet. Kemudian penulis berhasil mendapatkan informasi 

mengenai pencipta, tahun lagu, album, dan record label.  

6. Kontak pemegang hak cipta 

Penulis mulai mencari kontak pencipta dari pihak almarhum Tonny Koeswoyo 

dan juga Nomo Koeswoyo, juga record label melalui internet. Penulis 

kemudian berhasil menemukan kontak yang disebut sebagai manajer Koes 

Plus yang bernama Bonita. Dari dirinya, penulis mendapatkan kontak Nomo 
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Koeswoyo dan juga kontak mantan istri almarhum Tonny Koeswoyo. Hingga 

akhirnya penulis juga mendapat kontak ahli waris Tonny, yaitu anaknya, 

Damon Koeswoyo. 

7. Negosiasi lisensi 

Sebelum melakukan negosiasi ke tahap lebih lanjut, penulis mengirimkan via 

email detail permohonan pemakaian lagu dan gambaran film yang akan 

penulis buat. Penulis menjabarkannya dalam bentuk proposal yang berisi 

deskripsi singkat film seperti sinopsis, rencana distribusi, timeline produksi, 

dan detail informasi lagu, juga rencana pemakaian lagu dalam film dengan 

penjelasan adegan dalam scene. Setelah itu negosiasi dilakukan lebih lanjut 

dengan Damon Koeswoyo dan juga Reza Wicaksono, anak dari Nomo 

Koeswoyo. 

8. Pembuatan surat izin dan pengesahan 

Kesepakatan dari negosiasi penulis tuliskan dalam surat perizinan lagu 

(lisensi). Tiga surat untuk tiga lagu ciptaan Tonny Koeswoyo dan juga satu 

surat untuk lagu ciptaan Nomo Koeswoyo. Setelah disetujui via email, maka 

dilakukan pengesahan dengan menandatangani surat izin tersebut di atas 

materai. Penulis juga melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati. 

9. Wawancara 

Penulis juga melakukan pertemuan kembali dengan Damon Koeswoyo untuk 

melakukan wawancara tambahan. Dalam wawancara tersebut, penulis 
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mewawancarai Damon yang memang fokus di bidang musik, dan juga berlaku 

sebagai self publisher. Wawancara ini dilakukan penulis untuk mencari tahu 

mengenai perbedaan bentuk lisensi untuk kebutuhan komersial dan juga non 

komersial, seperti yang penulis jalani. 
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