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3 BAB III   

METODOLOGI  

3.1  Gambaran Umum   

Film dokumenter Wiwitan  memakai teknik dokumenter ekspositori. Dokumenter 

ekspositori adalah dokumenter yang memiliki tipe dokumenter wawancara. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan tipe kualitatif untuk studi literatur 

perbandingan film. Kualitatif merupakan penggunaan riset dengan cara survey. 

Salah satunya dengan pengumpulan data visual dan audio untuk riset sebagai editor. 

Selain wawancara penulis melakukan riset dari berbagai macam film, untuk 

mengetahui kegunaan teknik overtonal montage secara mendalam. Pawito (2007) 

mengatakan, kualitatif biasanya tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan 

atau menguji teori, tetapi lebih di maksudkan untuk mengemukakan 

gambaran/pemahaman mengenai topik yang sedang terjadi di masyarakat (hlm.  

35).   

3.2  Sinopsis  

Masyarakat Urang Kanekes atau orang Baduy adalah salah satu keunikan dari 

berbagai keberagaman budaya di Indonesia. Masyarakat Baduy menolak kemajuan 

teknologi dunia modern dan tetap mempertahankan amanat yang diberikan 

leluhurnya. Keyakinan kepercayaan yang mereka akui adalah Sunda Wiwitan. 

Sunda Wiwitan mempunyai serangkaian upacara ritual yang di pimpin oleh Puun. 

Mereka percaya bahwa mereka adalah manusia awal. Manusia yang harus menjaga 

keharmonisan sesama dan menjaga keseimbangan alam semesta tanpa merusak 

alam lingkungan.   

3.3  Posisi Penulis  

Dalam film ini penulis berperan sebagai editor. Merangkai beberapa footage  adalah 

merupakan tugas editor. Penulis dalam mengedit harus merangkai footagefootage 

tersebut hingga terbentuk suatu cerita. Selama mengedit, penulis membuat editing 

offline atau biasa disebut editing roughcut. Setelah semua tersusun rapi  
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dan benar, penulis melakukan gradding warna yang disebut editing online sampai 

selesai menjadi suatu film.    

3.4  Peralatan  

Penulis sebagai editor menggunakan komputer standard editing dengan ram 8gb 

dan Toshiba untuk keperluan mengedit. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data 

wawancara dengan menggunakan kamera Canon EOS 70d, SD card 32gb dan DJI 

Osmo X3. Penulis menggunakan alat untuk merekam wawancara dengan alat 

ZOOM H4N dan juga clip on.   

3.5  Tahapan Kerja  

Dengan mengerjakan projek film Wiwitan, penulis melakukannya dimulai dari pra 

produksi, produksi dan pasca produksi. Berikut penjelasannya:  

3.5.1 Pra Produksi  

Sebelum penulis melakukan riset, penulis dan sutradara tertarik untuk membahas 

mengenai agama masyarakat Baduy. Oleh Sebab itu penulis berkeinginan membuat 

dokumenter film Wiwitan. Penulis melakukan riset terlebih dahulu sebelum 

melakukan shooting. Awal Februari sutradara dan penulis melakukan perjalan 

pertama ke Baduy. Setelah mengetahui topik tersebut, penulis mencari kepala adat 

(Jaro) setempat untuk meminta ijin untuk melakukan shooting. Setelah mendapat 

persetujuan dari kepala adat setempat, penulis melakukan pendekatan kepada 

subjek utama yaitu pak Amir selaku masyarakat Baduy. Pak Amir sudah terkenal 

di beberapa kota, karena beliau sering melakukan pameran mengenai hasil karya 

tenun Baduy yang dibuat oleh istrinya. Selain itu, beliau juga mempunyai topik 

menarik mengenai Kartu Tanda Penduduk. Selama melakukan riset, beliau 

menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat Baduy yang menganut aliran 

kepercayaan Sunda Wiwitan. Beliau juga membahas Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

karena masyarakat Baduy ingin mempunyai KTP yang mencantumkan agama 
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mereka. Beliau juga menjadi subjek utama penulis karena orang tua dari sutradara 

film Wiwitan telah mengenal pak Amir sejak lama.  

Sutradara dan penulis melakukan pendekatan mulai dari Februari sampai November 

2016. Penulis melakukan riset selama waktu tersebut sambil melakukan produksi. 

Penulis dan sutradara selama pendekatan melakukan topik apa yang menarik  

3.5.2 Produksi  

Selama produksi penulis menjadi Director of Photography. Oleh Sebab itu penulis 

mengetahui footage apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses editing. Selama 

melakukan upacara Kawalu, penulis tidak mengambil footage upacara tersebut. Hal 

tersebut dikarenakan selain masyarakat Baduy, orang di luar Baduy tidak 

diperbolehkan masuk ke dalam area Baduy Dalam apalagi merekam acara melalui 

alat elektronik. Penulis tetapi merekam wawancara kepada pak Amir selama di 

Baduy Luar mengenai upacara tersebut. Setelah upacara Kawalu penulis juga 

melakukan pengambilan footage dalam rangka upacara Seba. Upacara tersebut 

boleh direkam karena masyarakat Baduy Dalam sedang berada di luar area Baduy. 

Penulis mengikuti kegiatan Seba yang dilakukan oleh masyarakat Baduy Dalam dan 

Baduy Luar. Pada tanggal 13 Mei 2016 sampai 15 Mei 2016, upacara Seba  

berlangsung di beberapa tempat. Dalam tiga hari tersebut penulis melakukan 

perjalanan ke Rangkas Bitung dan Serang, di mana masyarakat Baduy Dalam dan 

Baduy Luar melakukan perjalanan dari Kanekes. Perjalanan ini telah dilakukan 

sejak jaman nenek moyang masyarakat Baduy. Upacara ini bertujuan untuk 

bersilaturahmi kepada pemerintah setiap tahun secara rutin. Hari pertama, 

masyarakat Baduy melakukan perjalanan ke Rangkas Bitung lalu menginap di Aula 

Kabupaten Rangkas Bitung. Hari kedua, masyarakat Baduy melakukan perjalan 

dari Rangkas Bitung ke Serang lalu menginap di Pendopo Gubernuran. Keesokan 

harinya masyarakat Baduy melakukan perjalanan pulang ke Kanekes. Saat upacara 

Seba berlangsung di Serang, masyarakat Baduy meminta kepada bapak Rano Karno 

yang menjabat sebagai Gubernur Banten dalam periode 13 Mei 2014 sampai 11 

Januari 2017 untuk membuat KTP seperti dulu lagi yaitu mencantumkan agama 

Sunda Wiwitan.   
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Setelah selesai melakukan acara Seba, penulis melakukan shooting lagi 

dalam acara pernikahan Edi anak pak Amir. Penulis mendapatkan bagaimana 

resepsi pernikahan adat Baduy. Setelah itu, penulis berjalan-jalan sekitar Baduy 

untuk mengambil footage  cadangan. Setelah semuanya cukup menurut sutradara, 

penulis kembali ke Tangerang.  

3.5.3 Post Produksi  

Penulis memulai tahapan kerja dengan memilih footage yang akan dipakai dalam 

mengedit. Setelah itu penulis melakukan editing offline dengan menyusun 

rangkaian footage yang sudah dipilih. Dengan menerapkan teori yang penulis pakai, 

penulis melakukan pemotongan footage dengan menerapkan teknik montage. 

Selesai editing offline, penulis melakukan editing online yaitu dengan melakukan 

gradding warna pada footage dan juga merapikan sound yang digunakan. Sesudah 

melakukan tahapan-tahapan tersebut, penulis melakukan render dengan output tipe 

full HD (High Definition) hingga kualitas gambar sesuai dengan penulis harapkan. 

Saat sudah melakukan render, penulis juga harus mengecek ulang film yang sudah 

jadi dengan cara memutar film tersebut berulang-ulang kali. Jika sudah tidak ada 

kesalahan, penulis melakukan burnt ke dalam DVD (Digital Versatile Disc) lalu 

mengecek kembali apakah film tersebut dapat dilihat di dalam DVD tersebut.  

3.6  Acuan   

Penulis sebagai editor mempunyai acuan film berjudul Keindahan Alam dan 

Kearifan Suku Badui (2013), film ini dibuat oleh Netmediatama. Film ini 

menceritakan bagaimana masyarakat Baduy mempertahankan adatnya. Film 

tersebut menjadi acuan penulis, karena beberapa scene dalam film ini menggunakan 

teknik editing yang sama.   

Kedua, penulis memakai film Seba Baduy, Mitos dan Kenyataan (Tradisi Suku 

Baduy) (2008), film ini dibuat oleh Pemerintah Provinsi Banten Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata. Penulis tidak mengetahui sutradara di dalam film ini, akan tetapi 

film ini menjadi salah satu acuan penulis. Penulis memakai acuan ini karena film 

ini mempunyai beberapa adegan di dalam scene yang sama di mana masyarakat 
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Baduy melakukan upacara Seba di Serang. Dengan melakukan teknik editing yang 

sama dibeberapa  scene, penulis memilih acuan film ini. Selain itu, footage di film 

tersebut diedit melalui teknik tonal montage, sehingga membuat penonton 

merasakan empati yang ada di film tersebut.   

Ketiga, Before The Flood 2016 disutradarai oleh Fisher Stevens dan  Leonardo 

DiCaprio. Film ini menceritakan mengenai dampak perubahan musim yang 

dihadapi oleh masyarakat dan memberikan suatu solusi dari dampak perubahan 

tersebut. Penulis memilih film ini karena teknik editing ini menggunakan teknik 

montage di beberapa scene. Film ini menggunakan voice over dalam beberapa 

scene. Oleh karena itu film ini menjadi acuan penulis dengan menerapkan voice 

over yang akan menjelaskan informasinya.   
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