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BAB III  

METODOLOGI

3.1. Gambaran Umum 

Dalam laporan tugas akhir ini, penulis dan bersama tim lainnya membuat sebuah 

film pendek dalam satu tim production house yaitu Kang Dolan Production, yang 

berjudul “Antara Aku, Bapak, dan Papa” yang berdurasi 16 menit. Jenis penelitian 

yang akan penulis pakai dalam laporan ini adalah penelitian berjenis kualitatif. 

Penelitian kualitatif itu sendiri menurut Pawito (2007) adalah penelitian 

mendasarkan pada hal-hal yang bersifat diskursif, seperti dokumen, catatan 

lapangan, ataupun hasil wawancara yang nantinya akan disimpulkan dalam sebuah 

naratif deskripsi (hlm. 37). 

 Pada laporan tugas akhir ini, penulis akan menggunakan hasil dari 

laporan/catatan dari lapangan untuk dianalisis, diinterpretasi, yang kemudian 

disimpulkan sesuai data dan teori yang sudah diperoleh pada studi pustaka. Setelah 

mencari dan meneliti lebih lanjut, penulis akan membahas secara spesifik teori yang 

berkaitan dengan topik tugas akhir ini. Teori utama yang penulis akan bahas berupa 

penggunaan teknik match cut berjenis matching on action yang nantinya akan 

penulis terapkan dalam editing di film “Antara Aku, Bapak, dan Papa” pada proses 

editing. 

3.1.1. Sinopsis 

Film pendek bergenre drama berjudul “Antara Aku, Bapak, dan Papa” ini 

mengangkat isu eskapisme dari seorang ibu yang hidup di perkampungan sebagai 
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masyarakat kelas menengah. Ibu Lela (35) adalah seorang ibu dengan keluarga yang 

kurang harmonis. Suaminya (40) dianggap kurang menyayangi Ibu Lela dan malah 

lebih memperhatikan bebeknya yang dinamai oleh suaminya sebagai Siti.  Selain itu 

suaminya juga sering menyuruh-nyuruh Lela untuk menuruti perintahnya. Sehingga 

Lela sering kesal atas tindakan suaminya ini dan memilih untuk kabur dari realitas 

dengan menonton sinetron.  

Dalam sinetron ini Lela mempunyai karakter favoritnya yaitu Rian yang 

diperankan oleh artis Dicky Chandra. Lela sangat terobsesi dengan karakter Rian ini 

karena sifat Rian yang sangat menyayangi istrinya, yang tidak ditemukan Lela dalam 

suaminya di kehidupan sehari-hari membuat Lela menjadi senang berfantasi sendiri. 

Obsesi Lela sudah mencapai tingkat akut karena pada saat melakukan kegiatan cuci 

piring yang Lela sangat mahir melakukannya, ia melakukannya sambil menonton 

sinetron. Suaminya juga sudah mengkritik Lela karena menjadi kurang perhatian 

Lela kepada suaminya, sehingga suaminya lebih memilih mengurusi bebeknya saja. 

Lela yang disindir oleh suaminya menjadi kesal oleh sindiran tersebut, langsung 

menjual bebek yang disayangi suaminya demi membeli DVD sinetron baru. Namun 

hal itu diketahui oleh anaknya yang kemudian Lela sogok dengan menggunakan 

DVD serial kartun kesukaannya. Hal tersebut melahirkan bibit konflik yang akan 

terungkap dalam pertengahan film, yaitu ketika Lela mengetahui ada lomba cuci 

piring berhadiah bertemu artis sinetron Rian di kampungnya. 

 Lomba cuci piring tersebut disebarkan oleh seorang ibu bernama Ina yang 

merupakan tetangga Ibu Lela. Lela yang jago cuci piring mendengar ada perlombaan 

cuci piring berhadiah bertemu dengan artis sinetron Rian langsung bahagia dan buru-
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buru berdandan cantik di kamar. Suaminya yang melihat hal tersebut menjadi sedikit 

cemburu dan menyindir Lela, kemudian ditanggapi oleh istrinya, Lela dengan tidak 

senang. 

 Kemudian ketika host sedang memperkenalkan diri di lapangan, tiba-tiba 

suaminya Lela datang menghampiri Lela dan mempertanyakan bebeknya yang tiba-

tiba menghilang. Suaminya sangat kaget ketika mendengar dari anaknya bahwa 

bebeknya telah dijual oleh Lela, dan Lela malah beralasan untuk belanja dan 

mengusir suaminya untuk membawa anaknya pergi. Suaminya kesal dan pergi 

bersama anaknya meninggalkan Lela yang mengikuti lomba cuci piring. Namun, 

ketika sampai dirumah, suaminya cemburu karena Lela lebih mementingkan Rian 

daripada dirinya kembali ke lapangan untuk menemukan Lela dicurangi oleh Ina 

dalam perlombaan cuci piring. Suaminya marah dan termotivasi untuk membantu 

Lela untuk memenangkan perlombaan cuci piring tersebut. 

 Kemudian ketika selesai lomba cuci piring, tiba saatnya host untuk 

mengumumkan pemenang. Dan ternyata Lela yang memenangkan perlombaan cuci 

piring ini. Lela sangat senang dan terbayang-bayang oleh artis favoritnya Rian, 

sampai pingsan ketika sedang diselamatkan oleh host. Ketika bangun Lela 

menemukan sudah dikamar bersama suaminya. Namun dari kejauhan terdengar 

suara televisi yang dihidupkan anaknya seperti suara Rian dan Lela dengan cepat 

menuju ke depan televisi untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada orang lain 

yang menggantikan Lela sebagai pemenang lomba cuci piring untuk bertemu dengan 

Rian. Lela melihat hal tersebut seketika kaget dan pingsan.  
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3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam produksi film pendek ini, penulis berperan sebagai editor pada masa paska 

produksi. Dalam proses editing, penulis berperan dalam offline editing sekaligus 

online editing. Pekerjaan yang penulis lakukan dalam proses editing meliputi cutting, 

sync sound, color grading, dan visual effects. Penulis bertanggung jawab penuh pada 

seluruh tim yang terlibat pada paska produksi film pendek ini. 

3.2. Peralatan 

Untuk mendukung kerja penulis dalam proses editing, penulis menggunakan 

hardware dan software sebagai berikut: 

1. Hardware 

a. Laptop bermerek Asus A430s dengan spesifikasi: 

Windows 7 Ultimate Edition 

Processor Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU@ 2.50GHz 

Installed Memory (RAM): 8.00 GB 

System type: 64-bit Operating System 

VGA: Nvidia Geforce 610m 2GB 

HDD: Samsung SSD 850 PRO 256GB ATA Device 

Penulis menggunakan laptop dengan spesifikasi yang disebutkan untuk 

segala proses editing berupa offline dan online editing dari proses 

sinkronisasi audio dan visual, sampai color grading. 
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2. Software 

a. Adobe Premiere CC 

 

Gambar 3.1. Adobe Premiere Pro CC 

(http://ajdesignco.com/wp-content/uploads/2015/06/creative-cloud-2015-

premiere-pro.jpg) 

Penulis menggunakan software Adobe Premiere CC untuk tahapan proses 

offline editing dari sinkronisasi audio dan visual, cutting, dan beberapa proses 

online editing yaitu visual effects seperti double exposure dan masking. 

Semua penulis lakukan dari tahap rough cut sampai picture lock. 

b. Adobe After Effects CC 
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Gambar 3.2. Adobe After Effects CC 

(http://ajdesignco.com/wp-content/uploads/2015/06/creative-cloud-2015-

after-effects.jpg) 

Penulis menggunakan software Adobe After Effects CC untuk melakukan 

tahapan proses online editing yaitu visual effect berupa masking. Semua 

penulis lakukan dari tahap rough cut sampai picture lock. 

c. DaVinci Resolve 12 

Gambar 3.3. DaVinci Resolve 12 
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(https://s3.amazonaws.com/ma-content/post-images/DaVinci-Resolve-

Splash.jpg) 

Penulis menggunakan software DaVinci Resolve 12 untuk tahapan proses 

online editing, yaitu color grading. Semua penulis lakukan sampai akhirnya 

menjadi fine cut. 

d. Studio One 3 

 

Gambar 3.4. Studio One 3 

(https://i.ytimg.com/vi/LEf7lTY9TBA/maxresdefault.jpg) 

Penulis menggunakan software Studio One 3 untuk membantu 

mempresentasikan sound dengan cepat dan baik dalam tahap rough cut. 

Karena ketika rough cut dikonsultasikan dengan sound yang buruk akan 

mempengaruhi opini penguji terhadap film.  

 

3.3. Tahapan Kerja 

Selain aktif dalam tahap paska produksi sebagai editor, penulis juga aktif dalam 

tahap pra-produksi dan produksi. Sejak awal film ini masih berupa sebuah ide, 

penulis ikut menemani tim scriptwriter dan director untuk konsultasi dengan 
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beberapa dosen sampai akhirnya lahir cerita film yang sekarang. Selain itu dalam 

tahap produksi, penulis juga ikut serta menghadiri proses shooting di lapangan. 

Semua penulis lakukan dengan harapan penulis akan memahami proyek ini dengan 

baik sehingga dapat melakukan proses editing yang sesuai dengan visi dan misi 

sutradara dengan baik juga. 

3.3.1. Pra-Produksi 

Pada tahap pra-produksi, penulis memulai dari proses pengembangan ide script 

bersama dengan sutradara dan scriptwriter. Penulis dan scriptwriter memiliki 

pengetahuan tentang script yang berbeda. Penulis lebih paham kedalam aspek kreatif 

sedangkan scriptwriter kami lebih paham teori dalam penulisan sehingga penulis 

diberi kewenangan oleh scriptwriter untuk membantunya dan membedah script 

bersama sutradara agar lebih baik dan terarah. Ketika script sudah dibedah, penulis 

bersama dengan sutradara dan scriptwriter melakukan proses pengecekan lagi 

bersama dosen scriptwriting masing-masing sehingga script bisa lebih matang dari 

sebelumnya. 

Setelah itu, penulis juga membayangkan bagaimana proses editing 

setelahnya. Dari script yang sudah lock penulis menentukan teknik editing yang akan 

dipakai yang cocok dalam mendukung tema film berdasarkan script tersebut. Teknik 

editing tersebut selain mendukung tema film, juga harus menyampaikan cerita script 

terebut dengan baik. Dari situ penulis bekerja sama dengan sutradara 

memvisualisasikan beberapa teknik editing yang akan cocok dengan film, seperti 

diantaranya dalam hal ritme, cutting dan color grading. 
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Setelah mendapatkan beberapa gambaran tentang teknik editing yang akan 

dipakai, penulis mencoba mengaplikasikan beberapa teknik tersebut kepada video 

hasil shooting recce yang sudah dilakukan. Penulis juga sering bekerja sama dengan 

director of photography untuk memintanya merekam beberapa test video untuk 

diterapkan grading sesuai dengan konsep editing yang sudah penulis buat. 

Konsepnya dibagi menjadi dua, yaitu konsep pada scene sinetron dan konsep pada 

scene tokoh utama. Dimana konsep pada sinetron akan diwarnai “aster” (asal terang) 

dan konsep pada film akan diterapkan grading warna kusam seperti perkampungan. 

Setelah mendapati konsep tersebut, akhirnya penulis bekerja sama dengan tim 

lainnya dalam memutuskan konsep warna dalam film agar memudahkan penulis 

dalam proses color grading nantinya. 

Kemudian setelah semua konsep sudah ditentukan dan disetujui oleh 

sutradara, penulis membuat teaser dari hasil shooting recce yang dilakukan oleh kru. 

Penulis mengaplikasikan semua teknik editing yang sudah dikonsepkan dan melihat 

hasil akhirnya bersama kru lain. Teman-teman kru lain terutama yang termasuk 

dalam bagian tim kreatif (director, scriptwriter, production designer, dan director of 

photography) memberikan kritik dan saran sehingga hasil editan film dapat menjadi 

lebih baik. 

3.3.2. Produksi 

Dalam proses produksi, penulis memiliki job desk sebagai pencatat camera report. 

Penulis mencatat data-data seperti filename video dan filename sound pada saat 

proses shooting berlangsung. Hal ini akan membantu penulis dalam proses memilah 

file yang akan diolah nantinya pada tahap paska produksi. Selain itu memudahkan 
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penulis juga dalam proses sinkronisasi audio dan visual ketika sudah ada daftar 

filename pada data video dan suara yang baik dan sudah cocok. 

 Selama proses shooting berlangsung, penulis juga tidak jarang bertukar 

pikiran dengan sutradara untuk berjaga-jaga karena proses shooting terkadang tidak 

berlangsung seperti yang direncanakan dan harus ditambal dalam tahap paska 

produksi. Masalah seperti keterbatasan kru untuk memasang kain hijau sehingga 

hasil untuk visual effect tidak memuaskan, bisa diakali pada proses paska produksi. 

Beruntung penulis juga mempunyai 3 orang bawahan adik kelas yang membantu 

penulis dalam proses paska produksi sebagai tim visual effect dan tim sound 

engineer.  

 Selain itu, penulis juga bekerja sebagai DIT (Digital Imaging Technician) 

yang bertugas untuk memindahkan semua data dari kamera dan peralatan sound ke 

dalam sebuah hard disk yang sudah penulis siapkan. Pekerjaan ini sangat penting 

dan tinggi risiko sehingga penulis bekerja dengan penuh perhatian karena sedikit 

kesalahan dapat menghilangkan semua hasil jerih payah kru selama seharian. Penulis 

bekerja dengan profesional setiap hari dan menyiapkan dua backup sehingga tidak 

ada masalah dalam file video dan audio yang sudah direkam. Hal ini membantu 

penulis juga karena penulis sudah lebih dulu mengorganisir data-data sehingga 

proses editing dapat lebih cepat dan rapi. 
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3.3.3. Paska Produksi 

3.3.3.1. Acquisition 

Dalam tahap acquisition atau pengumpulan data, penulis mengelompokkan data 

berdasarkan urutan hari shooting. Penulis membuat empat folder utama yaitu 

“AABP Day 1” sampai “AABP Day 4”. Dalam folder tersebut sudah termasuk 

seluruh footage audio dan visual pada saat proses shooting. Dalam folder audio, 

penulis juga memisahkan antara audio yang diambil dengan alat perekam boom, dan 

audio yang diambil dengan alat perekam clip on.  

3.3.3.2. Organization 

Setelah tahap shooting selesai, penulis memisah-misahkan lagi antara footage yang 

dipakai dalam proses editing dan yang tidak, yang kemudian dikelompokkan lagi 

dalam folder “GOOD” sehingga memudahkan penulis dalam workflow dari software 

Adobe Premiere CC ke Davinci Resolve 12 nantinya. Kemudian penulis 

mengelompokkan folder audio dan visual per scene untuk nantinya diberikan kepada 

sound engineer agar memudahkan workflow mereka. Selain itu penulis juga 

membuat daftar pekerjaan kemudian mengumpulkan lagi file-file video yang akan 

diberikan visual effect untuk diberikan kepada tim visual effect agar memudahkan 

workflow mereka. 

3.3.3.3. Review and Selection 

Dalam tahap ini, penulis melakukan sinkronisasi pada semua file audio dan visual 

yang good sesuai dengan camera log yang sudah penulis catat pada tahap produksi. 
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Semua footage yang good langsung penulis tarik ke dalam satu folder di perangkat 

lunak editing, kemudian langsung dicocokkan kembali dalam proses editing.  

3.3.3.4. Assembly 

Penulis juga membuat sequence di perangkat lunak editing untuk memudahkan 

melakukan sinkronisasi audio dan visual kemudian mencocokkan file-file hasil 

shooting dikomposisi tersebut sehingga penulis dapat mengetahui file tersebut baik 

atau tidak untuk dipakai dalam proses penyusunan rough cut. Setelah itu penulis 

melakukan penyusunan dalam sequence baru sesuai dengan alur cerita dari script. 

3.3.3.5. Rough Cut 

Dalam proses ini, penulis melakukan proses sinkronisasi antara audio dan visual 

dalam satu sequence utama. Proses sinkronisasi dilakukan agar memudahkan tim 

sound engineer sehingga sound dapat dengan cepat diproses dengan baik. Kemudian 

setelah sinkronisasi baru penulis masuk kedalam proses cutting. 

Setelah itu dalam proses cutting, penulis terlebih dahulu menyusun semua 

footage yang sudah disortir pada tahap assembly dalam satu sequence utama. Penulis 

memotong dan menyusun sesuai dengan alur cerita script dengan arahan dari 

sutradara. Teknik editing cutting penulis lakukan sesuai dengan konsep awal yang 

sudah ditetapkan bersama sutradara. Namun pada tahapan ini cutting masih bersifat 

kasar untuk melihat gambaran hasil jadi shooting secepatnya dahulu agar bisa 

diberikan kepada tim lainnya untuk diriset menjadi laporan bersama-sama. Dari 

proses ini juga penulis bekerja sama dengan sutradara dapat melihat mana footage 
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yang tidak penting dan tidak relevan dengan cerita sehingga dapat dihilangkan untuk 

menghemat durasi dan menjaga mood cerita agar lebih dramatis. 

3.3.3.6. Online Editing 

Pada tahap ini, penulis berperan sebagai editor utama mengurus beberapa proses 

online editing dibantu oleh sejumlah kru lainnya. Setelah rough cut sudah dikunci 

atau picture lock, penulis melakukan proses color grading sesuai dengan konsep 

warna visual yang sudah dibuat pada tahap pra-produksi. Selain itu penulis juga 

mengurusi beberapa proses visual effect seperti double exposure dan menentukan 

timing untuk adegan yang menggunakan green screen untuk diberikan dan 

dikerjakan oleh tim visual effect nantinya. 

3.3.3.7. Fine Cut 

Pada tahap fine cut, penulis merapikan seluruh shot-shot yang sudah dipotong secara 

kasar sebelumnya. Banyak hal yang harus diperhatikan terutama continuity karena 

film ini konsep alurnya maju dan bergenre drama sehingga continuity harus 

dipertahankan. Setelah itu, penulis membuang beberapa shot yang tidak relevan 

dengan scene dan membuat mood pada scene lebih dramatis. Setelah semua dirasa 

sudah baik, dengan persetujuan sutradara baru penulis sebagai editor akan 

menentukan picture lock yang nantinya akan langsung diberikan untuk dikerjakan 

oleh tim sound engineer dan tim visual effect.  

3.4. Acuan 

Dalam proses paska produksi, penulis mencari referensi mengenai matching on 

action pada film-film yang satu tema dengan film yang penulis kerjakan. Setelah 
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melalui proses seleksi ketat dengan sutradara, penulis memutuskan untuk mengambil 

referensi dari film serial televisi Indonesia yang berjudul Tukang Bubur Naik Haji. 

3.4.1. Tukang Bubur Naik Haji 

 

Gambar 3.5. Tukang Bubur Naik Haji 

 (Screen shot dari series Tukang Bubur Naik Haji Episode 2131) 

 

Serial televisi ini adalah acuan dari penerapan classic Hollywood realism yang 

penulis temukan di Indonesia. Serial ini membantu penulis dalam memahami 

pemakaian teknik editing di series populer pada jaman sekarang. Tukang Bubur 

Naik Haji juga memiliki kemiripan dengan Antara Aku, Bapak, dan Papa, yaitu 

bergenre drama dan menjual tema mimpi. Selain itu serial televisi Tukang Bubur 

Naik Haji banyak menggunakan teknik editing matching on action sehingga cocok 

dengan prinsip editing dalam classic Hollywood realism yang menganut aliran 

continuity editing. 
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3.4.2. Gone with the Wind  

Gone with the Wind adalah film yang dibuat pada jaman classic Hollywood realism 

yang disutradarai oleh Victor Fleming pada tahun 1939. Film ini merupakan salah 

satu referensi yang penulis pakai karena film ini bergenre sama dengan film yang 

penulis buat yaitu drama. Selain itu penggunaan matching on action atau continuity 

editing sering ditemukan dalam film ini. 

 

Gambar 3.6. Gone with the Wind (1939) 

(Screen Shot dari film Gone with the Wind) 
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