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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Tugas Akhir yang dibuat oleh penulis adalah film pendek yang berjudul “Memoir”. 

Film ini ber-genre drama thriller ditulis oleh Grady Ewaldo dan disutradarai oleh 

Valditiawan. Mengisahkan tentang kehidupan seorang dokter jantung ternama, 

Patrick, yang sangat mencintai istrinya. Suatu ketika istrinya hamil yang membuat 

Patrick gembira, lalu istrinya meninggal Karena kecelakaan. Kondisi Patrick yang 

tidak menerima kenyataan dan dihujani oleh perasaan grief akan ditampilkan dalam 

perancangan blocking, lighting, setting, dan point of view.  Ini merupakan laporan 

penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menggunakan 

shotlist dan storyboard guna membantu merancang dalam mendesain mise en 

scene. 

3.2. Sinopsis 

Patrick seorang dokter jantung yang sukses di usianya yang muda memiliki istri 

bernama Anastasia. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Suatu hari 

Anastasia memberitahu bahwa dia sedang hamil, yang membuat Patrick bahagia 

sekali karena mereka sudah mencoba memiliki anak selama 7 tahun. Saat Patrick 

bekerja, Istrinya mengalami kecelakaan dan meninggal. Patrick tidak menerima 

kenyataan bahwa istrinya sudah meninggal. Patrick menjadi mengidap penyakit 

mental compulsive hoarding disorder yaitu mengumpulkan barang yang dia bisa 
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kaitkan dengan Anastasia, sampai akhirnya menjadi gundukan sampah dirumahnya. 

Kondisi kehidupan Patrick menurun seiring waktu dan akhirnya dia ingin mengis i 

kekosongan dalam hidupnya dengan mempublikasikan penelitian terbarunya. 

Patrick bertemu dengan Jason, seorang reporter yang merupakan teman lama 

Patrick. Jason setuju untuk ikut meliput acara Patrick. Edo, seorang suami dari salah 

satu pasien dokter Patrick, menuntut atas meninggalnya istri Edo. Di acara publikasi 

penelitian Patrick, Patrick dihujani pertanyaan yang berhubungan dengan tuntutan 

Edo. Patrick tertekan dan pergi ke bar untuk melepas emosinya. Jason menjemput 

Patrick untuk mengantar pulang ke rumah Patrick. Jason kaget dengan kondisi 

rumah Patrick yang sangat kotor dan berantakan. Keesokan harinya Jason datang 

kembali dan mencoba menyadarkan Patrick bahwa kehidupan seperti ini tidak 

boleh dilanjutkan. Patrick dengan keras kepala dan marah menghina Jason yang 

tidak mengerti apa rasanya kehilangan seseorang karena Jason tidak memilik i 

keluarga. Keesokan harinya media massa berkumpul diluar rumah Patrick dan 

polisi datang untuk menjemput Patrick ke pengadilan atas tuntutan Edo. Patrick 

baru mengetahui perkumpulan media massa ini akibat Jason yang memberitakan 

tempat tinggal Patrick. Patrick pun ditangkap oleh polisi. 

3.3. Posisi Penulis 

Pada proyek pembuatan film Memoir ini, penulis berperan sebagai sutradara. 

Penulis bekerja dengan sinematografer dan art director, untuk membuat rancangan 

lighting dan setting yang baik untuk mise en scene. Melalui film Memoir, penulis 

ingin menunjukan bahwa emosi grief dapat dibuat dan disampaikan melalui visual 

(mise en scene). Untuk mendapatkan mise en scene yang terbaik, penulis akan 
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menggabungkan blocking, lighting, setting, dan point of view sesuai kebutuhan 

cerita. 

3.4. Peralatan 

Peralatan yang digunakan oleh sutradara selama proses pembuatan film pendek 

Memoir adalah: 

Hardware : Dell XPS 15” Windows Laptop 

Software : Microsoft Word 2016, Adobe Reader (untuk membaca Script) 

3.5. Proses kerja 

Dalam pengerjaan proyek film pendek Memoir, penulis melakukan tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

3.5.1 Membaca Naskah 

Hal pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan film pendek adalah membaca 

naskah. Sutradara bertugas menyampaikan cerita secara detil. Maka dari itu, penulis 

pertama membaca naskah secara mendalam, dan mengulas naskah tersebut 

sehingga mengerti secara sepenuhnya. 

Sutradara harus memahami karakter pada film layaknya seperti manusia 

dalam dunia nyata, yang memiliki emosi dan pendapat terhadap sesuatu, dan 

memiliki latar belakang mengapa mereka berada ditempat mereka berada sekarang.  

Maka dari itu setelah sutradara membaca naskah dan memahami luar dan dalam, 

sutradara harus membuat breakdown karakter yang masuk ke dalam film tersebut. 
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Breakdown ini akan digunakan untuk membuat latar belakang setiap individu, yang 

mempengaruhi decision making karakter dalam film.  

Penulis bekerja sama dengan produser untuk scouting lokasi untuk shooting. 

Penulis mencari lokasi yaitu rumah yang paling tepat untuk status karakter Patrick 

yakni seorang dokter jantung. 

Setelah memiliki breakdown karakter, sutradara dapat merancang blocking 

karakter dan kamera pada setiap scene. Setiap scene akan memiliki makna 

tersendiri untuk penonton, dan sutradara harus mengontrol apa yang akan dia 

sampaikan penonton di scene tersebut. Apa yang sutradara inginkan pada penonton 

pada scene tersebut. 

Mise en scene lalu dirancang oleh sutradara bersama kepala kreatif lainnya. 

Penulis bersama sinematografer merancang shot shot dengan mengikuti blocking 

yang telah dibuat. Penulis juga membahas tentang lighting dengan sinematogra fer 

karena penulis telah memiliki rancangan mise en scene dalam elemen lighting. 

Lalu penulis selaku sutradara juga bekerja sama bersama art director untuk 

menentukan setting, props dan wardrobe untuk setiap karakter dan scene. 

Pembahasan mengenai rumah yang dimiliki oleh orang yang mengidap penyakit 

compulsive hoarding disorder tidak bisa sembarangan. Dan kembali lagi ke 

breakdown karakter, penulis menyesuaikan barang barang apa saja yang ada di 

setting, bersama dengan art director. 
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3.5.2 Temuan Dari Naskah 

Setelah membaca naskah dari film Memoir, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

cerita ini berpusat pada kehidupan karakter Patrick, yang berubah drastis ketika dia 

kehilangan Anastasia, istrinya. Rasa grief yang dirasakan Patrick merubah dirinya 

menjadi seseorang yang jauh berbeda. 

3.5.3 Riset 

Penulis melakukan riset tentang pengaruh mise en scene terhadap penonton. Mise 

en scene dapat mempengaruhi emosi dari penonton jika ditata secara tepat. Riset ini 

dimulai dari definisi mise en scene itu sendiri, apa saja elemen nya, dan bagaimana 

merancang mise en scene. Walaupun penulis selaku sutradara adalah yang 

mengontrol mise en scene, tapi banyak dari elemen mise en scene harus merupakan 

hasil kolaborasi oleh pihak kepala kreatif yang lain. 

Ketika melakukan riset penulis membaca beberapa buku tentang lighting. 

Kemudian dari teori yang didapatkan penulis menyimpulkan bahwa lighting yang 

tepat dapat memiliki dampak yang besar terhadap mood dalam sebuah scene. 

Lighting low key merupakan teknik lighting yang cocok untuk film bergenre drama 

– thriller. Dimana lighting banyak ditempatkan dibelakang karakter, membuat 

sebuah efek backlight yang membuat muka karakter menjadi lebih gelap. Teknik 

lighting ini sudah banyak ditemukan di film-film ber genre sama, dan telah berhasil 

membuat mood gelap dalam scene-scene dalam film tersebut. Mood gelap 

dibutuhkan oleh penulis untuk memperkuat emosi grief dalam sebuah scene. 
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Setelah paham mengenai definisi dan teknik lighting yang diinginkan, 

penulis bekerja sama dengan sinematografer untuk menciptakan lighting low key. 

Penulis sepakat untuk menggunakan sumber cahaya natural seperti lampu meja, 

lampu lantai, dan cahaya matahari, untuk ditempatkan dibelakang Patrick ketika 

sedang mengalami emosi grief. Seperti dalam scene yang bertempatkan dirumah, 

setelah Anastasia meninggal, Patrick yang tertidur sendirian dengan satu lampu 

menyala di samping meja, membuat keseluruhan ruangan menjadi terlihat gelap. 

Dan ketika scene Patrick berkelahi dengan Jason, sumber cahaya terkuat yakni 

cahaya matahari, berapa di belakang karakter. 

 

Gambar 3.1. Screenshot film Memoir. Backlight 

(Dokumentasi pribadi) 

Kemudian penulis juga melakukan riset mengenai blocking, dan bagaimana 

blocking mempengaruhi emosi dalam scene. Penulis menyimpulkan bahwa 

blocking dapat digunakan untuk menjelaskan latar belakang karakter tanpa 

menggunakan penjelasan verbal. Blocking juga dapat mempengaruhi emosi dengan 

pergerakan karakter relative dengan kamera. Setelah mengetahui definisi dan 
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fungsi dari blocking, penulis membuat blocking karakter Patrick dan Anastasia 

terlihat seperti sebuah pasangan yang sangat dekat, saling mencintai. Anastasia 

yang sering bersentuhan dengan Patrick, tidur di pundak Patrick, memperjelas 

hubungan diantara kedua karakter. 

Penulis juga merancang blocking ketika Patrick sudah ditinggal Anastasia, 

dan memiliki emosi grief yang mendalam, sampai Patrick tidak menerima jika 

Anastasia sudah tidak ada. Dapat dilihat dalam scene ketika Patrick tertidur 

sendirian, yang dikelilingi oleh boneka yang merupakan benda favorit dari 

Anastasia, dan berbicara oleh guci abu Anastasia, seakan akan Anastasia masih ada. 

Begitu juga dalam scene kamar mandi, dimana Patrick yang merasa sedih 

mendalam, menggunakan shampoo bekas istrinya agar tidak lupa akan wangi 

rambutnya, menangis saat sedang keramas. Penulis membuat blocking Patrick 

ketika sedang mandi ini menjadi dramatis ketika Patrick menangis, dan harus 

bersandar ke dinding untuk mendapatkan dukungan yang dia butuhkan.  

Emosi marah merupakan salah satu emosi yang datang bersamaan ketika 

emosi grief datang. Pada scene Patrick marah terhadap Jason karena Jason berkata 

bahwa istrinya sudah tidak ada, dan bagaimana Patrick menjalankan hidup setelah 

itu tidak benar, Patrick menjadi lebih agresif dengan cara mendekatkan diri ke Jason 

sambil marah. Blocking pada adegan ini sangat penting untuk menjelaskan emosi 

grief kepada penonton, Karena jika manusia dipatahkan kepercayaannya, maka 

mereka tidak semena mena akan terima, dan kemungkinan manusia akan marah. 
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Kemudian setting yang dibutuhkan pada film Memoir adalah rumah Patrick. 

Rumah adalah sesuatu yang paling personal untuk manusia. Penulis mencari rumah 

yang cocok untuk seorang karakter Patrick yang berprofesi sebagai dokter jantung. 

Rumah yang dibutuhkan adalah rumah yang besar, putih, dan rapih sesuai dengan 

ciri ciri rumah seorang dokter. Penulis juga menggunakan rumah yang rapih, untuk 

dirubah menjadi rumah yang sangat kotor dan berantakan semeninggalnya karakter 

Anastasia, untuk memberikan kontras sekaligus memperjelas emosi dari karakter 

Patrick. 

Penulis bekerjasama dengan art director untuk membuat lokasi rumah 

menjadi kotor. Sesuai oleh buku yang penulis baca, orang melakukan hoarding 

barang, bukan hanya sembarang barang. Orang tersebut akan menyimpan barang 

barang yang menurutnya berharga karena barang tersebut dapat mengingatkan 

dirinya dengan orang lain. Maka dari itu penulis sepakat dengan art director untuk 

memperbanyak jumlah barang yang memang merupakan barang favorit Anastasia 

yaitu boneka beruang dan kotak makan mie. 

 

Gambar 3.2. Boneka di atas ranjang 
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Gambar 3.3. Kotak Makan Mie. 

 

Dalam perancangan point of view, penulis telah memahami berbagai macam 

jenis pov dan alasan dibalik penggunaan pov. Maka dari itu, penulis menggunakan 

teknik observing pov, untuk membuat objektivitas dalam situasi Patrick. Tapi 

subjective pov juga penulis gunakan untuk membuat empati penonton terhadap 

karakter Patrick. 

Penulis merancang pov secara subyektif ketika mengenalkan karakter 

Patrick dan Anastasia, untuk membuat persepsi pada penonton bahwa mereka 

adalah pasangan yang sangat dekat. Penulis juga menggunakan teknik subjective 

pov ketika Patrick sudah tidak tahan oleh tekanan dari luar, dan melampiaskan 

amarahnya ke barang barang sekitar, sampai akhirnya dia tunduk dan pasrah. Pov 

subjective dalam adegan ini berguna untuk menyampaikan kepasrahan Patrick 

terhadap situasinya kepada penonton. 
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Penggunaan teknik observing pov penulis gunakan saat Patrick tertidur 

sendirian dan berbicara dengan guci abu Anastasia. Penulis ingin membuat 

penonton menjadi hakim sendiri terhadap situasi yang ada; seorang pria yang 

ditinggal oleh istrinya. Penilaian objektif terhadap Patrick sangat penting untuk 

penulis gunakan karena dengan ini penonton dapat menilai betapa nyata karakter 

Patrick sebagai manusia. 

3.6. Acuan 

Penulis menggunakan film lain dengan genre serupa sebagai acuan. Penulis 

memperhatikan segi mise en scene yang digunakan dalam film-film tersebut dan 

menganalisis fungsi dari setiap elemennya. 

1. Fight Club (1999) Sutradara David Fincher. 

 

Gambar 3.4. Potongan gambar dari film “Fight Club” karya David Fincher. 

 

2. Gone Girl (2012) Sutradara David Fincher. 
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Gambar 3.5. Potongan gambar dari film “Gone Girl” karya David Fincher. 

 

Penulis memanfaatkan style dari seorang sutradara David Fincher, dalam 

perancangan karya film Memoir. Bagaimana Fincher menggunakan teknik low 

key, bagaimana Fincher membuat sebuah blocking, dan bagaimana Fincher 

membuat setting dari filmnya. 

3.7. Temuan 

Penulis menemukan beberapa masalah dari perancangan yang telah disebutkan di 

atas. Salah satunya adalah keterbatasan gerak untuk blocking actor dan blocking 

kamera karena banyaknya sampah di lokasi rumah. Pergerakan actor menjadi lebih 

terbatas dan berdampak pada minimnya perpindahan actor dalam frame. Kamera 

juga tidak bisa mengambil gambar dari titik titik spot yang telah direncanakan 

karena akan memaksa beberapa area setting harus dibersihkan, dan berpotensi 

merusak continuity dari keseluruhan scene.  
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