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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai intisari dari laporan 

Tugas Akhir ini. Penulis akan melakukan studi pustaka melalui berbagai buku 

untuk mendapatkan teori yang mendukung analisis penulis dalam meyusun 

laporan Tugas Akhir ini, penulis juga menggunakan metode in-depth interview 

dimana penulis akan melakukan wawancara dengan Director Of Photography 

senior yang mumpuni di Indonesia sebagai narasumber untuk memberikan 

masukan terhadap film dan teori yang penulis buat . 

Penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah penelitian yang mengutamakan 

pengalaman dan juga pengamatan apa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini 

mengutamakan informasi yang didapatkan ketika kita berada di lapangan, bukan 

mengutamakan banyaknya data yang di dapat, namun seberapa peka kita 

menyaring informasi dari subjek di lapangan menurut Prastowo (2011) (hlm. 208-

209). 

3.1.1 Sinopsis 

Last Dinner adalah sebuah film yang bercerita tentang seorang anak bernama 

ANDY (28) yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai kantoran biasa, ia 

memiliki seorang ayah bernama RUDY (59) seorang mantan pebisnis yang sudah 

pensiun. 
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Andy dan juga Rudy merupakan ayah dan anak yang memiliki hubungan 

cukup harmonis, namun dikarenakan Rudy yang seringkali tidak bisa melupakan 

kejayaan sebagai pebisnis pada masa lalu membuat Andy kewalahan akibat usaha-

usaha yang Rudy lakukan agar bisa hidup berkelimpahan lagi. Akibatnya sering 

terjadi debat ketika ayah dan anak ini bercakap-cakap. 

Andy yang pada saat itu berulang tahun menikmati jamuan makan malam 

yang dimasak oleh Rudy sebagai bentuk kasih sayangnya. Rudy dan juga Andy 

terlibat obrolan hangat pada malam itu, mereka membahas hal-hal yang 

berhubungan dengan IBU dari Andy yang sudah meninggal dan juga mereka 

membahas mengenai tetangga mereka yang akan menikah di usia muda.  

Makan malam itu menjadi memanas ketika Rudy mulai membahas 

mengenai usaha baru yang akan ia jalani yaitu bisnis online, di satu sisi Andy 

mulai lelah akan semua usaha ayahnya yang tidak pernah berbuah keberhasilan 

sehingga adu mulut mulai terjadi diantara mereka ber dua. Andy menyarankan 

Rudy untuk menjual rumah mereka yang menjadi aset terakhir mereka sebagai 

solusi untuk membayar hutang-hutang yang dimiliki oleh Rudy, namun di satu sisi 

Rudy bersikeras bahwa ia tidak mau menjual rumah tersebut dan ia pun marah 

besar kepada Andy atas sikapnya itu. 

Malam makin larut dimana akhirnya Rudy memutuskan untuk diam dan 

pergi keluar teras untuk menikmati beberapa batang rokok. Andy yang merasa 

bersalah kepada ayahnya akhirnya menyusul Rudy ke teras, mereka ber dua duduk 

bersebelahan dan saling berdiam diri sampai akhirnya Rudy memulai percakapan 

dimana ia mengingat masa kecil Andy dan juga ia memberitahukan Andy alasan 
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mengapa ia tidak mau menjual rumah tersebut, karena banyak memori yang 

tersimpan dalam rumah tersebut. 

Rudy meminta satu kesempatan terakhir kepada Andy untuk mencoba 

menjalankan usahanya. Andy yang tersentuh akhirnya menyetujui apa yang 

ayahnya inginkan, tanpa ia sadari bahwa itu adalah malam terakhir dimana 

mereka bercakap dan makan bersama untuk selamanya.  

3.1.2 Peran Penulis 

Penulis mempunyai peran sebagai Director of Photography atau kepala 

departemen kamera dalam produksi film pendek Last Dinner ini. Penulis 

mempunyai bawahan kru sebanyak 2 orang, yaitu Bobby Adrian Vitra sebagai 

asisten kamera merangkap asisten penata lampu dan juga Michael Laitly sebagai 

Grip dan asisten penata lampu.  

Penulis mempunyai hubungan yang sangat penting terhadap Sutradara, 

dikarenakan perancangan konsep visual sangat membutuhkan visi yang sejalan 

antara Sutrada dan juga penulis selaku konseptor visual. Pembahasan script dan 

juga menonton referensi film sering penulis lakukan bersama sutradara sehingga 

penulis bisa mulai mengembangkan visi sutradara menjadi shot list, penulis juga 

turut mempersiapkan list peralatan yang dipakai dan diserahkan kepada produser 

agar kebutuhan akan peralatan pada masa produksi tidak akan menjadi faktor yang 

menghambat jalannya produksi. 

Penulis melakukan test cam ketika sudah mendapatkan kepastian lokasi 

yang diinginkan oleh sutradara sehingga niscaya proses produksi dapat berjalan 
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lancar. Penulis juga berperan sebagai Gaffer dan 1st camera person pada saat 

proses produksi berjalan untuk pembuatan film Last Dinner. 

3.1.3 Peralatan 

Penulis menyusun list alat pada pra-produksi untuk diserahkan kepada produser 

guna mengatur kebutuhan pada saat produksi. Pada pembuataan film pendek Last 

Dinner penulis menggunakan peralatan yang dipinjam dari rental dan juga 

peralatan yang dipinjam dari kampus, pertimbangan penggunaan alat dipengaruhi 

oleh efisiensi penggunaan alat serta budget yang didapat dari sponsor yang 

mendanai pembuatan film Tugas Akhir penulis beserta tim. Berikut merupakan 

rincian peralatan yang penulis gunakan dalam divisi kamera selama proses 

produksi film pendek Last Dinner. 

Kamera yang penulis gunakan dalam pembuatan film pendek Last Dinner 

adalah kamera Mirrorless Sony Alpha 7 S mark II, penulis menggunakan kamera 

tersebut karena kondisi shooting yang didominasi malam atau kondisi gelap maka 

kamera yang memiliki sensifitas sensor sangatlah penting, selain itu sensor full 

frame yang dimiliki kamera memungkinkan penulis menciptakan gambar dengan 

depth of field yang tipis.  

Pemilihan lensa penulis sesuaikan dengan kebutuhan shot, penulis 

menggunakan 3 lensa yaitu Carl Zeiss ZE 25mm, 50mm, dan 85mm. pemilihan 

lensa sangat penulis pikirkan, mengapa penulis memilih lensa dari produsen yang 

sama serta jenis yang sama dikarenakan karakter lensa serta tone dari lensa itu 

sendiri akan sama sehingga dapat mempermudah editor ketika melakukan proses 

colour grading. 
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Penggunaan lampu juga merupakan aspek penting dalam pembuatan film 

pendek  Last Dinner, penulis mempertimbangkan lampu yang tepat pada kondisi 

shooting yang 90% dilakukan dalam ruangan (indoor). Lampu-lampu berjenis 

fluorescent panel, compact fluorescent lamp (CFL), dan juga LED menjadi 

pilihan penulis untuk menciptakan penerangan dalam set, penulis menggunakan 2 

buah lampu Kino Flo sebagai filler yang dipantulkan ke tembok putih, LED 

Yongnuo YN-900 sebagai pengganti matahari dalam ruangan karena lampu ini 

memiliki tingkat lumens yang cukup tinggi, LED Aputure Amaran 675c sebagai 

filler di dapur, serta 3 buah lampu CFL yang bertindak sebagai practical light di 

ruang makan. 

3.2. Tahapan Kerja 

Penulis memulai tahapan kerja dengan mengupas script bersama dengan 

sutradara, selaku konseptor visual maka penyamaan visi sangat penting demi 

tercapainya hasil yang diinginkan. Shot list dibuat setelah penulis memahami apa 

yang diinginkan sutradara, hasil dari shot list tersebut nantinya akan kembali 

penulis diskusikan dengan sutradara sebagai bentuk final visual pada saat 

shooting. Berikut adalah tahapan kerja yang penulis lakukan pada tahap pra-

produksi sampai tahan produksi selesai. 

3.2.1 Pra-produksi 

Penulis selaku Director of Photography merancang semuanya diatas kertas, 

penulis juga mempunyai beberapa referensi film untuk nanti direalisasikan pada 

saat proses produksi. Berikut adalah rinciannya: 
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1. Penulis bertemu dengan sutradara setelah menerima script yang sudah final, 

penulis membahas visualisasi film secara garis besar lalu sutradara akan 

memberikan input. 

2. Sutradara memberikan referensi film yang menjadi acuannya untuk visual, lalu 

penulis beserta tim menonton film bersama. 

3. Penulis mengumpulkan orang-orang yang nantinya akan membantu 

departemen kamera, dan penulis juga menjelaskan secara garis besar kondisi 

lokasi pada saat produksi dan lampu yang akan dipakai. 

4. Penulis merancang shot list dan storyboard untuk kebutuhan film, storyboard 

penulis kerjakan sendiri hanya sebagai acuan pada saat produksi. 

5. Penulis membuat list alat untuk diserahkan kepada produser, lalu setelah 

peralatan siap kami pergi ke lokasi untuk melakukan test cam disertai reading 

bersama talent untuk mengetahui situasi sebelum produksi dilakukan. 

3.2.2 Perancangan shot 

Berikut adalah proses dimana penulis merancang shot dan membuat floor plan 

untuk scene 7, scene 12, dan scene 13. 
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3.2.2.1 Scene 7 – Ruang makan – Malam 

 

Gambar 3.1 Script Scene 7 

         (Dokumentasi pribadi penulis) 

 

Gambar 3.2 Floorplan Scene 7 

    (Dokumentasi pribadi penulis) 
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3.2.2.2 Scene 12 – Ruang makan – malam 

 

Gambar 3.3 Script Scene 12 

(Dokumentasi pribadi penulis) 

Gambar 3.4 Floorplan Scene 12 

 (Dokumentasi pribadi penulis) 
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3.2.2.3 Scene 13 – Teras – malam 

 

Gambar 3.5 Script Scene 13 

     (Dokumentasi pribadi penulis) 

 

Gambar 3.6 Floorplan Scene 13 

 (Dokumentasi pribadi penulis) 
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3.2.3 Produksi 

Pada tahap produksi ini perlu adanya kerjasama yang baik antar semua 

departemen sehingga pengambilan gambar dapat berjalan dengan baik. Rincian 

proses yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Shooting dilakukan dalam 2 hari pada tanggal 12-13 februari 2017, dimana 

dalam 2 hari itu penulis dan tim bekerja di 2 lokasi yang tidak berjarak terlalu 

jauh sehingga memaksimalkan waktu yang dipakai untuk mengambil gambar. 

2. Untuk mengatur pencahayaan, penulis melakukannya bersama kru departemen 

kamera sebelum shooting dimulai khususnya untuk lampu practical light yang 

menggunakan bohlam CFL dipasang pada saat persiapan. Dan untuk lampu 

lainnya penulis dan kru mempunyai waktu yang dipersiapkan oleh astrada 

untuk melakukan set. 

3. Penyederhanaan shot yang dilakukan di lapangan pun cukup banyak penulis 

lakukan bersama sutradara untuk memaksimalkan waktu shooting yang cukup 

sempit. 

4. Penulis juga memakai kain hitam yang banyak untuk menutup atap rumah dan 

jendela-jendela yang menjadi tempat masuknya cahaya, penulis banyak 

menggunakan kain hitam dikarenakan jadwal shooting yang cukup sempit dan 

scene yang banyak dilakukan malam hari maka penulis menggunakan teknik 

Day for Night yaitu membuat situasi siang hari menjadi malam hari. 
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3.3. Pengambilan Data Kualitatif 

Dalam mendukung penelitian proyek ini, penulis mengumpulkan data secara 

kualitatif. Metode yang akan dilakukan penulis selama melakukan penulisan 

laporan penelitian adalah : 

1. Studi pustaka  

pengumpulan data ini penulis lakukan dengan membaca buku mengenai teori-

teori yang bisa mendukung penulis dalam menangkap emosi karakter dari film 

pendek Last Dinner. 

2. In-depth interview 

Untuk mendapatkan masukan yang kredibel terhadap teori yang penulis gunakan 

di dalam laporan, maka penulis melakukan wawancara dengan Batara Goempar 

yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2017 di kedai Panggang Bro yang berlokasi di 

kemang. Dengan pendidikan S1 di jurusan Cinematography Institut Kesenian 

Jakarta, beliau sudah malang melintang di perfilman Indonesia. Hasil karya beliau 

antara lain adalah Hi5teria, Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar, Aach Aku Jatuh 

Cinta, Aroma of Heaven, Posesif. Sekarang beliau masih cukup aktif bekerja 

sebagai Cinematographer dan juga menekuni bisnis kuliner. 

3.4. Acuan 

Film Last Dinner secara garis besar bercerita tentang hubungan ayah dan anak 

dalam keluarga serta konflik yang terjadi di baliknya. Penulis berusaha mencari 

referensi film yang mempunyai hubungan emosi yang mirip dan juga mempunyai 

visual yang menarik khususnya bagi penulis dan sutradara, film-film dari 

Hirokazu Koreeda menjadi pilihan penulis karena mood film Jepang tersebut 
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cocok dengan apa yang ingin penulis dan sutradara gambarkan. Film yang kami 

pilih sebagai referensi adalah Our Little Sister (2015) yang bercerita tentang 

hubungan 4 orang bersaudari yang tinggal bersama. 

 

     Gambar 3.7 Our Little Sister (2015) 

 (Screenshoot dari film Our Little Sister) 

Film Our Little Sister menggambarkan kedekatan antar saudari yang hidup 

berdampingan dengan segala konflik yang terjadi pada masing-masing 

karakternya, konsep cerita dan juga mood yang tercipta dalam film Our Little 

Sister ini menjadi bahan acuan penulis dalam menciptakan shot yang bisa 

menggambarkan sisi emosional Andy dan Rudy dalam film pendek Last Dinner. 
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Gambar 3.8 Close Up dalam film Our Little Sister (2015) 

 (Screenshoot dari film Our Little Sister) 

Film lain dari Koreeda yang menjadi acuan penulis adalah Like Father, 

Like Son (2013), film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang baru mengetahui 

bahwa selama ini anaknya bukan merupakan anak kandung mereka namun sang 

ayah sangat menyayangi dan mencintai sang anak hingga ia memutuskan terus 

membesarkan anak itu sebagai anaknya sendiri. 

Peran Director of Photography..., Alver Firmaz Susantio, FSD UMN, 2017



29 
 

 

Gambar 3.9 Like Father, Like Son (2013) 

(Screenshot dari film Like Father, Like Son) 

Penulis memilih film ini karena bercerita tentang hubungan ayah dan anak 

dan juga sisi emosional yang terasa dari karakter pada film Like Father, Like Son. 

Visualisasi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang kaku antara 

ayah dan anak melalui teori balanced composition, penulis rasakan sangat tepat 

untuk menjadi inspirasi penulis dalam membuat shot dalam film pendek Last 

Dinner. 
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