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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Ujung Tangan merupakan sebuah film pendek dengan genre drama keluarga yang 

menceritakan tentang seorang ibu dengan keterbatasan fisik di tangan kirinya 

yang ingin merawat anak dengan caranya sendiri, namun diintervensi oleh nenek 

yang sangat ingin membantu. Film pendek Ujung Tangan ingin menggambarkan 

batas-batas antar generasi dalam lingkungan keluarga, serta mengeksplorasi kedua 

ekstrem ketidakterbatasan dalam hubungan antara orangtua dan anak, yaitu 

kemelekatan dan ketidakterikatan. Selain itu, film ini juga ingin mengajak 

penonton untuk merasakan kehadiran orangtua, khususnya seorang ibu, yang 

selalu menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya, walaupun kadang karena 

satu atau dua hal, kesalahpahaman dapat terjadi karena ekspektasi-ekspektasi yang 

tidak bertemu dan hubungan manusia dapat menjadi sulit atau rumit. 

 Oleh karena drama yang disajikan dalam film tidak begitu besar dan 

meluap-luap, dimana konflik dalam keluarga merupakan sesuatu yang umum dan 

sering terjadi di masyarakat, penulis merasa bahwa film pendek Ujung Tangan 

lebih perlu difokuskan pada pembangunan situasi-situasi dalam film yang dapat 

menggambarkan suasana-suasana dan perasaan-perasaan tertentu daripada 

konfliknya sendiri. Berdasarkan gagasan tersebut, film pendek Ujung Tangan 

ingin menonjolkan suasana kelambanan dan keindahan keheningan dari waktu, 

tenaga, dan pikiran yang diberikan sebagai bentuk cinta kasih oleh seorang ibu 
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yang terkadang luput dari perhatian seorang anak. Hal tersebut akan dicapai 

dengan teknik perpanjangan durasi dan penggambaran kekosongan yang diambil 

dari gaya Slow Cinema, dalam rangka membangun suasana yang dapat 

mendorong sebuah pengalaman indera terhadap tema kehadiran dan 

ketidakhadiran yang akan ditonjolkan di dalam film. Dengan demikian, unsur 

waktu, bagaimana waktu dipresentasikan dalam film dan peristiwa nonaksi yang 

datang bersamaan dengannya menjadi penting untuk dibahas dalam laporan ini. 

 Dalam penulisan Skripsi Penciptaan ini, penulis menggunakan metode 

penelitian kualitatif eksploratif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam 

mengenai gaya sinematik Slow Cinema. Menurut Arikunto (2010), penelitian 

eksploratif merupakan penelitian yang berusaha menggali pengetahuan baru untuk 

memahami sebuah permasalahan dengan menggali sebab-sebab atau hal-hal yang 

mempengaruhi terjadinya sesuatu (hlm. 14). Melalui metode penelitian tersebut, 

penulis berusaha mendapatkan pemahaman dengan cara mengidentifikasikan dan 

menjelaskan pola yang digunakan dalam eksplorasi gaya Slow Cinema 

berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang ditemui. 

Penulis berperan sebagai sutradara dalam proses pembuatan film pendek Ujung 

Tangan, dan bertanggung jawab dalam keseluruhan proses berkarya, dari mulai 

mengkonsepkan pada tahap pra-produksi hingga menyempurnakannya pada tahap 

produksi dan pasca-produksi. 
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3.1.1. Sinopsis 

Terik matahari menyelimuti bumi, dimana saat itu SILVIA (30) sedang 

membukakan pintu untuk EVA (52) yang baru saja datang ke rumahnya untuk 

membantu Silvia menjaga rumah dan menemani SEAN (6). Eva yang baru saja 

masuk ke dalam rumah, dengan gesit mengikuti Silvia yang memiliki kekurangan, 

Silvia hanya bisa diam membiarkan. Silvia menatap ke arah Sean yang terduduk 

lemas sembari memainkan sarapannya yang tak kunjung diselesaikannya. Hanya 

dengan sedikit teguran, Sean melanjutkan sarapan diikuti Silvia yang bergegas 

untuk berangkat. Masih dengan kondisi yang lemas, Sean memakai sepatunya. 

Silvia yang sedang terburu-buru, memanggil dan kembali menegur Sean hingga 

akhirnya Eva membantu Sean bersiap-siap. 

Setelah akhirnya Silvia melajukan mobil untuk berangkat bersama Sean, 

Eva kembali masuk ke dalam rumah dan menikmati acara TV yang dipilihnya. 

Ketika Eva sedang bersantai, ia dikejutkan dengan suara pagar yang diketuk, ia 

pun segera berjalan keluar ketika ia mendapatkan Sean yang sudah berada di 

depan rumah. Eva kemudian membantu Sean untuk melepas sepatu dan tasnya, 

memeriksa suhu tubuh Sean, dan berusaha mencari-cari obat di dapur. Panik dan 

tidak menemukan obat, Eva tak kunjung berhenti berusaha menelepon Silvia yang 

saat itu tengah bekerja di kantor. Silvia yang akhirnya mengetahui keadaan Sean, 

dengan segera memutus sambungan telepon agar dapat menyelesaikan 

pekerjaannya lebih awal. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Penulis berperan sebagai sutradara dalam pembuatan film pendek Ujung Tangan. 

Sebagai seorang sutradara, penulis harus mempunyai visi yang jelas untuk bisa 

merancang konsep, gaya, dan treatment visual yang akan digunakan sebagai cetak 

biru bagi pilihan-pilihan kreatif yang akan dibuat sepanjang proses penggarapan 

film. Atas dasar desain yang telah dirancang, penulis berkolaborasi dengan 

kepala-kepala dari setiap departemen untuk mewujudkan visinya ke dalam bentuk 

medium audio visual. 

Selain itu, penulis juga bertanggung jawab terhadap performa aktor 

dengan cara mengarahkan mereka untuk bisa memahami dan memerankan peran 

meraka masing-masing dalam film sesuai dengan konsep dan karakter film yang 

telah dirancang. Dengan demikian, secara tidak langsung, penulis bertanggung 

jawab atas segala pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aspek kreatif 

dari proses pembuatan film pendek Ujung Tangan, mulai dari tahap pra-produksi, 

produksi, hingga pasca-produksi. 

3.2. Tahapan Kerja  

Dalam proses perancangan konsep visual film pendek Ujung Tangan, terdapat 

beberapa tahapan kerja yang dilakukan oleh penulis pada tahap pra-produksi, 

produksi, dan pasca-produksi. 
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3.2.1. Membaca Naskah 

Hal paling mendasar yang dilakukan oleh penulis sebagai seorang sutradara pada 

tahap pra-produksi ialah membaca naskah yang telah ditulis oleh penulis skenario. 

Pada pembacaan naskah pertama kali, penulis berusaha untuk menikmati dan 

memahami cerita, suasana, dan perasaan yang ingin dibawa oleh penulis skenario. 

Selanjutnya, penulis membaca ulang naskah tersebut dan mengintepretasikan 

materi tertulis tersebut dari perspektif penulis sendiri sebagai seorang sutradara, 

kemudian penulis menentukan visi dan pernyataan yang ingin disampaikan 

melalui film yang akan dibuat. Dari pemahaman tersebut, penulis lalu menentukan 

tema film dan mulai bekerja untuk menyusun konsep dan rancangan audio visual 

yang akan diterapkan untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Penulis 

memilih batas menjadi tema yang akan diangkat di dalam film pendek Ujung 

Tangan karena berhubungan dengan permasalahan dan ketegangan di antara 

ketidakterbatasan yang digambarkan oleh keterjeratan (enmeshment) karakter Eva 

yang cenderung kodependen terhadap kehidupan Silvia, dan keterbatasan yang 

digambarkan oleh keterpisahan (detachment) karakter Silvia yang ingin 

independen.  

Berdasarkan dasar pikiran bahwa tema batas akan divisualisasikan melalui 

konteks kehadiran dan ketidakhadiran, penulis merasa bahwa kelambanan dari 

representasi waktu secara langsung dapat menjadi salah satu cara alternatif yang 

dapat dipakai dalam sinema untuk menonjolkan kehadiran maupun ketidakhadiran 

dari sesuatu, dan kesadaran terhadap dikotomi tersebut yang ingin penulis bawa 

kepada penonton melalui konteks formal dari film, yaitu durasi. Setelah membaca 
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ulang naskah dan mempertimbangkan kembali tema yang telah ditentukan, 

penulis akhirnya tertarik untuk menggunakan gaya Slow Cinema sebagai 

pendekatan penyutradaraan dalam film pendek Ujung Tangan.  

3.2.2. Riset 

Dalam proses perancangan konsep gambar dan suara dalam film, penulis 

melakukan riset untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai 

gaya Slow Cinema yang akan diaplikasikan pada film pendek Ujung Tangan. 

Dalam tahapan ini, penulis mencari dan membaca tulisan-tulisan serta juga 

melakukan pengamatan dengan menonton dan menganalisa film-film yang 

digolongkan ke dalam genre Slow Cinema. Bacaan-bacaan yang cukup membuka 

pikiran penulis terhadap Slow Cinema diantaranya Tsai Ming-liang and a Cinema 

of Slowness oleh Lim Soon Hwee dan disertasi berjudul ‘Slow Cinema’: 

Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film oleh Matthew 

Flanagan. Adapun referensi-referensi yang diamati oleh penulis adalah film-film 

karya beberapa sutradara yaitu Tsai Ming-liang, Apichatpong Weerasethakul, 

Edward Yang, Hou Hsiao-Hsien, dan Béla Tarr.  

Tahap riset merupakan tahap yang krusial bagi penulis untuk mendapat 

inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bagaimana gaya Slow 

Cinema bekerja, teknik-teknik apa saja yang dilakukan, dan apa yang sebenarnya 

ingin dicapai oleh film-film yang menggunakan gaya tersebut. Dengan demikian, 

riset merupakan tahap yang fundamental bagi penulis sebelum melangkah ke 
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proses selanjutnya, yaitu membuat treatment dan konsep visual dan melakukan 

komunikasi kepada kru. 

3.2.3. Komunikasi 

Setelah membuat konsep secara kasar, penulis harus mengomunikasikan visi 

penulis terhadap film yang akan dibuat kepada setiap kepala divisi yang 

bertanggung jawab terhadap bidangnya masing-masing. Dari situ, penulis mulai 

fokus terhadap tiap kepala dari departemen kreatif untuk mendiskusikan kembali 

aspek kreatif yang ingin dicapai. Tahap komunikasi ini mencakup diskusi dan 

perancangan konsep audio visual bersama dengan divisi yang fungsinya berkaitan 

dengan aspek visual yaitu Director of Photography (DP) yang bertanggung jawab 

terhadap departemen kamera dan Production Designer (PD) yang bertanggung 

jawab terhadap departemen artistik, serta dengan divisi yang fungsinya berkaitan 

dengan aspek audio yaitu Sound Designer yang bertanggung jawab terhadap 

penataan suara. Dengan demikian, penulis ingin memastikan bahwa tiap kepala 

departemen memahami peran masing-masing dengan jelas serta menyepakati apa 

yang akan diwujudkan bersama dalam film yang sedang dibuat.   

Salah satu cara yang dilakukan oleh penulis untuk memastikan bahwa visi 

sutradara dapat dimengerti dengan baik oleh tiap kepala divisi, khususnya oleh 

DP, PD, dan Sound Designer yang telah disebutkan di atas, serta sebagai 

tambahan, Editor yang bertanggung jawab terhadap proses penyuntingan gambar 

pada tahap pasca-produksi, adalah dengan merekomendasikan film-film yang 

menjadi rujukan gaya penulis untuk film pendek Ujung Tangan. Kemudian untuk 
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menyamakan visi semua departemen, penulis mengumpulkan DP, PD, dan Sound 

Designer untuk melakukan breakdown naskah terhadap setiap adegan serta 

menentukan konsep shot, komposisi dan pencahayaan, desain tata artistik dan 

konsep suara sesuai dengan tema yang telah disepakati bersama sebelumnya. 

Hasil dari pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam lembar script 

breakdown yang akan menjadi cetak biru dalam proses eksekusi. Penulis juga 

melakukan follow up pada kepala divisi dari tiap departemen terhadap 

perkembangan persiapan untuk produksi sesuai dengan deskripsi pekerjaan 

masing-masing. 

3.2.4. Percobaan 

Percobaan merupakan tahapan tambahan yang dilakukan oleh penulis pada saat 

pembuatan storyboard dan peninjauan lokasi untuk mengeksplorasi pilihan-

pilihan kreatif dan melihat apakah konsep gambar dan suara yang telah dirancang 

dapat direalisasikan dengan baik untuk memvisualkan impresi dan sensitivitas 

yang ingin dicapai oleh penulis dalam film pendek Ujung Tangan. Percobaan 

yang dilakukan oleh penulis adalah eksperimen visual berupa eksplorasi terhadap 

berbagai angle untuk memperkirakan probabilitas keberhasilan dari sebuah 

perancangan. Dari percobaan tersebut, penulis dapat menentukan mana saja 

perancangan yang bisa dilaksanakan dan mana saja yang dieliminasi. Tahap 

percobaan ini dilakukan oleh penulis untuk menghindari masalah-masalah atau 

ketidaksesuaian yang mungkin muncul ketika realisasi pada saat produksi 

sehingga mengulur-ulur waktu shooting. Dalam percobaan ini, penulis 

mengikutsertakan Astrada, DP, Gaffer, PD, dan Sound Designer. 
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3.2.5. Realisasi pada saat Produksi 

Tahap ini merupakan tahap yang cukup kritis karena penulis harus memastikan 

bahwa apa yang telah dirancang sebelumnya pada tahap pra-produksi dapat 

direalisasikan dengan baik pada saat produksi dalam jangka waktu yang terbatas. 

Pada saat syuting, penulis mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan 

memantau kerja dari seluruh jajaran kru dari masing-masing departemen. Untuk 

hal ini, penulis mendapat bantuan dari seorang Asisten Sutradara untuk 

memastikan bahwa syuting berjalan dengan lancar dan atmosfer yang 

menyenangkan tetap terjaga agar semua kru tidak bekerja dalam tekanan. 

 Sebelum dan pada saat pengambilan gambar, penulis harus dengan jeli 

memperhatikan elemen-elemen dalam frame pada layar monitor, apakah sudah 

sesuai dengan penggambaran yang ada di kepala penulis atau tidak. Jika tidak, 

maka penulis harus mengomunikasikan hal yang tidak sesuai tersebut dan 

merundingkan solusi atau mengubah beberapa hal dengan kepala departemen 

yang berhubungan demi terwujudnya visi awal. Penulis juga berhubungan 

langsung dengan para pemain untuk memberikan arahan dalam hal blocking dan 

pengadeganan, serta melakukan sedikit reading pada saat preparasi untuk adegan 

yang akan diambil selanjutnya. 

3.2.6. Supervisi Penyuntingan 

Penulis masih tetap terlibat dalam tahap pasca-produksi dengan memberikan 

sedikit arahan serta melakukan pengawasan kepada kru film yang bekerja pada 

tahap ini, yaitu Editor dan Sound Designer. Supervisi yang dilakukan oleh penulis 
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pada saat penyuntingan bertujuan untuk memastikan agar baik Editor maupun 

penulis sendiri sebagai sutradara dapat melihat dan memahami seberapa besar 

pengaruh dari elemen durasi, berkaitan dengan teknik perpanjangan durasi yang 

telah dilakukan pada saat produksi, dan kontribusinya terhadap pengalaman 

temporal yang ingin dicapai dengan gaya Slow Cinema. Selain itu, supervisi 

penyuntingan juga dilakukan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan 

kreatif baru maupun melakukan perubahan-perubahan yang bertujuan agar kedua 

aspek audio dan visual dapat bekerja sama secara konsekuen dalam 

menyempurnakan gaya Slow Cinema, sesuai atau bahkan lebih baik dari 

rancangan awal. 

3.3. Referensi 

Dalam perancangan film pendek Ujung Tangan, penulis sebagai seorang sutradara 

mempunyai beberapa referensi film yang digunakan sebagai acuan. Rujukan 

tersebut sangat membantu penulis untuk memperoleh penggambaran dalam 

membuat konsep dan perancangan audio visual agar dapat mengekspresikan visi 

dengan baik dalam film yang sedang dibuat. Selain itu, acuan juga memudahkan 

penulis untuk menjelaskan visualisasinya kepada anggota kru yang lain. 

3.3.1. Café Lumière (2003), Hou Hsiao Hsien 

Café Lumière (2003) merupakan sebuah film yang dibuat untuk merayakan ulang 

tahun sutradara Yasujirō Ozu yang ke-100. Dalam penggarapan film tersebut, Hou 

Hsiao Hsien memodifikasi sinema Ozu dengan mengadaptasi estetika 

minimalisme yang menjadi ciri khas Ozu, namun masih mempertahankan gaya 
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dan karakternya yang modern. Dalam bernarasi, Hou memanfaatkan strategi 

dedramatisasi untuk mengurangi kualitas dramatis dan tidak melebih-lebihkan 

kehidupan emosional yang dialami oleh karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Café Lumière (Hou Hsiao-hsien, 2003) (Gilman, 2015). 

 

Gaya yang cukup menonjol dalam Café Lumière (2003) adalah pendekatan 

sinema dengan metode observasional dari kamera long shot long take yang 

mendukung pengamatan terhadap tingkah laku aktor yang bergerak dengan bebas 

serta membiarkan naratif untuk diungkapkan dengan cara yang pelan dan 

nondramatis. Hou bertumpu pada realitas yang tidak ekspresif dengan 

merepresentasi ruang dan waktu dalam film senyata mungkin dengan memberikan 

emphasis pada keseharian dan banalitas untuk dapat menghasilkan pengalaman 

menonton yang ruminatif. 
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Gambar 3.2. Yoko di Café Lumière (Daniel, 2014). 

 

Hal tersebut juga yang ingin dicapai dengan gaya Slow Cinema yang 

dimiliki oleh penulis. Potret sebuah keluarga dan konflik antargenerasi 

digambarkan sebagai hal yang umum dalam kehidupan nyata dan seakan-akan 

sangat sepele dan tidak berarti. Metode observasi seperti ini ingin menempatkan 

penonton sebagai seorang pengamat, seperti halnya orang-orang yang memandang 

kehidupan orang lain tanpa banyak ketertarikan. 

3.3.2. Werckmeister Harmonies (2000), Béla Tarr 

Werckmeister Harmonies (2000) bercerita tentang kisah sebuah kota di Hungaria, 

dimana para penduduknya merasa terganggu dengan kehadiran dari sebuah 

pertunjukkan sirkus, yang membawa seekor bangkai paus raksasa ke pusat kota 

dan seorang tokoh misterius tak dikenal yang dijuluki “The Prince.” Melihat 

peristiwa-peristiwa aneh yang sedang terjadi, Janos Valuska, sang protagonis 

yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang tukang koran, berinteraksi dengan 

masyarakat dari kota tersebut.  
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Dalam film Werckmeister Harmonies (2000), Béla Tarr menciptakan 

sebuah gaya naratif dengan menggunakan perspektif dari seorang pengembara 

melalui kegiatan berjalan-jalan tanpa adanya motivasi naratif sebagai penerapan 

dead time yang menjadi ciri khasnya. Kamera seakan-akan menjalin hubungan 

yang istimewa dengan Janos. Hal tersebut ditunjukkan dengan caranya yang 

terlihat seperti mempertontonkan peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh mata 

Janos sendiri. Tarr menciptakan sebuah nuansa katastropik yang unik dengan 

menekan aksi naratif, menggantinya adegan-adegan dead time, dan menyamarkan 

struktur dan hubungan sebab akibat sedemikian rupa sehingga menutup bentuk 

penjelasan apapun terhadap peristiwa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Werckmeister Harmonies (2000) (Film Walrus, 2008). 

 
Di samping Janos, subjek yang juga dapat diidentifikasikan dengan 

seorang pengamat adalah kamera. Tarr menggerakkan kameranya sedemikian 

rupa untuk membawa jauh-jauh perhatian penontonnya jauh dari kepentingan 

naratif dalam film, dan sebagai gantinya, memposisikan kameranya sebagai 

subjek yang hadir sebagai seorang pengembara. Walaupun kamera terkadang 
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mengikuti pergerakan Janos, ia tidak terikat untuk menjadi sudut pandang Janos 

dan mempunyai kedudukan otonomi, dimana pada adegan-adegan tertentu kamera 

memegang kendali penuh atas naratif dan menyingkirkan fungsi Janos sebagai 

pembawa cerita (Çağlayan, 2014, hlm. 81–87). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Lars Rudolph dalam Werckmeister harmóniák (2000) (IMDb, 

n.d.). 

 

Referensi yang menjadi rujukan oleh penulis dari film ini adalah 

pengaplikasian dead time untuk membangun pengalaman kelambanan yang estetis 

serta suasana dan situasi yang diciptakan oleh Tarr dengan memanfaatkan kamera 

sebagai seorang pengamat yang terus-menerus hadir untuk mengobservasi aksi 

yang dilakukan oleh karakter dalam film. Ekspresi dan sikap Janos yang halus 

namun berbicara banyak lewat gestur dan tatapan mata juga menjadi rujukan oleh 

penulis sebagai tolak ukur dalam menyutradarai pemain. 
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