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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penulis berperan sebagai penulis skenario dalam film pendek Kelabu. Pada 

skenario film pendek ini menceritakan bagaimana karakter utama berusaha 

menunjukan value dirinya sebagai seorang wanita dengan cara melanjutkan 

pendidikannya. Film pendek ini berdurasi sekiar 15 menit dengan genre drama 

keluarga. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong (2010) dalam bukunya 

mengutip teori dari Bodgan dan Taylor mengenai metodologi kualitatif. Menurut 

Bodgan dan Taylor metode kualitatif merupakan penelitian dengan hasil data yang 

berbentuk kata-kata tertulis atau lisan. Data tersebut didapat dari pengamatan 

perilaku orang-orang yang dapat diamati. Selain itu Moleong juga mengutip teori 

dari Denzin dan Lincoln, yaitu dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya 

dimanfaatkan adalah metode wawancara, pengamatan atau observasi, serta 

metode pemanfaatan dokumen (hlm. 4-5). Adapun cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku 

yang berkaitan dengan judul penelitian. 
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3.1.1. Logline 

Adapun logline dari film pendek Kelabu yaitu: Christie seorang wanita lajang 

keturunan Batak yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan spesialis 

kedokterannya. Ternyata, Papa menolak keputusan Christie dan meminta putri 

bungsunya untuk menikah terlebih dahulu. 

3.1.2. Sinopsis 

Film pendek Kelabu ini bercerita tentang Christie (26) telah menghabiskan 

waktunya di Yogyakarta selama dua tahun untuk menjalankan masa 

pengabdiannya sebagai seorang dokter. Hal tersebut membuat Christie semakin 

yakin atas keputusannya untuk melanjutkan pendidikan spesialisnya. Keputusan 

itulah yang mendorong Christie untuk segera pulang ke kota kelahirannya di 

Jakarta, agar Christie dapat segera mengurus pendaftaran pendidikan spesialisnya 

tersebut. Namun, rencana Christie tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Di 

Jakarta, Papa (61) dan Mama (57) sudah menunggu kepulangan Christie dan 

merencanakan untuk mempertemukan kembali Christie dengan paribannya, 

Januar. Papa menolak rencana Christie untuk melanjutkan pendidikan spesialisnya 

dan meminta putri bungsunya tersebut agar menikah terlebih dahulu. Christie 

yang tidak menerima perjodohan tersebut pun mempertanyakan alasan Papa yang 

lebih memprioritaskan rencananya dibandingkan pendidikan Christie. Christie 

berniat untuk membuat Papa mengerti keinginannya melanjutkan pendidikannya, 

namun Mama terlebih dahulu membujuk Christie untuk bertemu dengan Januar. 

Setelah Christie mengetahui Mama berpihak kepada Papa, Christie pun merasa 
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kecewa. Walaupun Christie tidak mendapatkan izin, namun Christie tetap tidak 

ingin bertemu dengan namboru dan paribannya.  

3.1.3. Posisi Penulis  

Dalam film pendek Kelabu, penulis berperan sebagai penulis skenario. Peran 

sebagai penulis skenario tidak hanya sebatas menciptakan cerita saja, tetapi juga 

harus mampu memahami karakter dan juga apa yang dialami oleh karakter. Dalam 

memahami karakter, tentunya sangat berkaitan dengan goal, motivasi, need, serta 

konflik yang dihadapi oleh karakter. Pemahaman penulis skenario pada karakter 

dan cerita akan memengaruhi dialog yang akan dibicarakan oleh karakter pada 

sepanjang film. 

3.1.4. Peralatan   

Selama proses penulisan skenario film pendek Kelabu, penulis menggunakan 

sebuah laptop dengan software khusus untuk penulisan skenario yaitu Final Draft, 

Internet, dan juga beberapa buku untuk membantu dalam pencarian informasi.   

3.2. Tahapan Kerja  

Proses penulisan skenario dalam produksi film pendek Kelabu berada pada 

tahapan pra-produksi. Sebagai penulis skenario, penulis tidak hanya menciptakan 

sebuah cerita, tetapi juga harus mampu menulis dengan kata-kata yang mudah 

divisualisasikan agar semua departemen yang membaca dapat memahami dan 

memvisualisasikan skenario. Pada tahap pra-produksi, sebelum menghasilkan 

sebuah karya skenario, tentunya penulis melewati beberapa tahapan, yaitu: 
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1. Menentukan tema dan ide cerita 

Sebelum memasuki tahapan menulis skenario, penulis dibantu dengan 

sutradara terlebih dahulu menentukan tema dan ide cerita sebagai kerangka 

dalam skenario. Bermula dari hasil diskusi dengan sutradara, tema yang 

diangkat dalam cerita ini yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender 

sendiri muncul sudah lama dan sudah menjadi budaya di Indonesia. Tidak 

hanya dalam satu suku tetapi dalam agama juga diberlakukan sistem 

bahwa laki-laki menjadi makhluk yang mendominasi dan sudah 

selayaknya menjadi seorang pemimpin.  

Melihat fenomena tersebut penulisan skenario ini tidak hanya 

sebagai tugas akhir saja, tetapi juga sebagai wadah untuk menampilkan 

dan kekesalan mengenai kesetaraan gender yang telah dialami oleh 

sutradara, produser, ataupun kru departemen lain secara tidak langsung. 

Setelah menetapkan tema, penulis menyiapkan tiga ide cerita sebagai 

pilihan untuk dikembangan menjadi skenario tugas akhir. Setelah 

berdiskusi dengan kru departemen lain, ide cerita yang dipilih yaitu 

mengenai seorang wanita yang ingin menunjukan value dirinya. 

2. Pembentukan logline 

Setelah penulis dan sutradara berdiskusi mengenai ide cerita, tema dan 

statement, penulis pun mulai pada proses penyusunan logline yang dibantu 

juga oleh sutradara. Logline yang didapat adalah: 
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Christie seorang wanita lajang keturunan Batak yang memutuskan 

untuk melanjutkan pendidikan spesialis kedokterannya. Ternyata, Papa 

menolak keputusan Christie dan meminta putri bungsunya untuk menikah 

terlebih dahulu. 

3. Melakukan riset 

Setelah menetapkan logline, penulis dan sutradara pun masuk pada tahap 

riset. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

kebudayaan dan kepercayaan masyarakat suku Batak, kesetaraan gender, 

dan juga proses pendidikan sarjana kedokteran dalam memperoleh izin 

praktek. Pada proses ini penulis dan sutradara mulai mengumpulkan 

informasi yang didapat sebagai untuk bahan untuk membentuk karakter 

dan juga plot dalam cerita.  

4. Pembentukan sinopsis 

Setelah melakukan proses riset, penulis dan sutradara sudah mampu 

membayangkan bagaimana plot yang akan dibangun dalam cerita. 

Selanjutnya, penulis pun mulai membentuk sinopsis dari hasil informasi 

yang didapat. Penulis berusaha memperlihatkan bagaimana tema mengenai 

kesetaraan gender dan juga kepercayaan masyarakat suku Batak didalam 

sinopsis. Sinopsis ini juga dijadikan kerangka untuk membentuk cerita dan 

juga karakter. 
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5. Proses pembangunan karakter dengan character’s breakdown, biografi 

karakter, dan backstory 

Dalam tahap pembangunan karakter, hal yang pertama penulis lakukana 

yaitu menyusun character’s breakdown semua karakter. Alasan penulis 

menyusun character’s breakdown terlebih dahulu agar mempermudah 

dalam proses pembentukan biografi karakter, backstory, dan juga 

penulisan skenario. Selanjutnya penulis mulai membangun biografi 

karakter dan backstory berdasarkan sinopsis dan juga hasil riset yang telah 

dicari. Pada tahap ini sangat penting karena menjadi acuan dalam 

penulisan skenario film pendek Kelabu. 

6. Penulisan script draft  

Setelah mendapatkan sinopsis dan karakter yang kira-kira sesuai, penulis 

mulai memasuki pada tahapan berikutnya yaitu menulis draft satu. Pada 

draft ini skenario lebih difokuskan pada usaha karakter protagonis untuk 

mencapai goal-nya. Hal tersebut memengaruhi aksi dan dialog seluruh 

karakter didalamnya, sehingga plot menjadi sangat to the point tanpa 

memperlihatkan terlebih dahulu mngenai hubungan antara karakter. 

7. Shooting script  

Setelah melalui 5 proses revisi script draft, penulis dan sutradara 

penyepakati skenario yang digunakan untuk proses produksi film pendek 

Kelabu yaitu pada skenario draft 6. Pada draft ini difokuskan untuk 

memperlihatkan hubungan keluarga dengan perbedaan pandangan 
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mengenai budaya antara Papa-Mama dan Christie. Akibat dari perbedaan 

pandangan tersebut memberikan jarak pada Papa-Mama dengan Christie.  
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