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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Peran sinematografer sangatlah penting di dalam proses pra-produksi hingga produksi. 

Dalam tugas akhir ini penulis berperan sebagai sinematografer yang tidak hanya 

menghasilkan gambar saat proses produksi berlangsung, tetapi harus mengonsepkan 

gambar yang akan diambil. Sinematografer menyusun gambar bersama dengan 

sutradara agar look film yang diinginkan dapat tergambarkan dengan baik.  Maka dari 

itu proses perancangan gambar yang dilakukan saat pra-produksi menjadi aspek 

penting dan harus disusun dengan matang agar gambar yang diambil saat produksi 

sesuai dengan visi sutradara. Selain itu sinematografer juga berperan juga untuk 

memastikan semua berjalan sesuai rancangan di saat produksi berlangsung. 

Dalam penulisan Skripsi Penciptaan ini, penulis memilih untuk melakukan 

penelitian dengan cara kualitatif. Menurut Sarwono (2006) metode kualitatif adalah 

sebuah metode penelitian yang memfokuskan kepada penelitian yang terjadi di 

lapangan. Salah satu proses dari metode kualtitatif adalah riset yang dapat berubah-

ubah tergantung situasi yang terjadi. Melalui metode ini penulis dapat mengambil 

informasi dari masalah yang akan diteliti (hlm. 193). Teori Sarwono menjadi acuan 

bagi penulis yang berperan sebagai sinematografer untuk mendapatkan informasi yang 

berguna untuk menyusun skripsi penciptaan penulis. Melalui teori Sarwono penulis 
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juga mampu mengambil kesimpulan dari berbagai sudut pandang dan tidak terfokus 

kepada satu hal. 

3.1.1. Sinopsis 

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 mudah. 

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 melanjukan 

pendidikannya, namun Mama terlebih dahulu membujuk Christie untuk bertemu 

dengan Januar. Setelah Christie mengetahui Mama berpihak kepada Papa, Christie pun 

merasa kecewa. Walaupun Christie tidak mendapatkan izin, namun Christie tetap tidak 

ingin bertemu dengan namboru dan paribannya. Christie pun menghindari pertemuan 
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tersebut dengan cara beralasan sudah ada janji bersama temannya untuk mengurus surat 

izin praktek. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Penulis berperan sebagai sinematografer yang bertanggung jawab atas divisi kamera 

dan lighting. Penulis dibantu dengan enam orang kru, diantaranya adalah Anugrah 

Noor Rahman dan Brandon Hetarie yang bertugas sebagai 1st assistant camera, Adit 

Pitoe dan Wendika sebagai 2nd assistant camera, Dandy Fauzan dan Juan Setiadarma 

sebagai gaffer. Penulis mempunyai dua orang 1st assistant camera dan 2nd assistant 

camera dikarenakan beberapa orang tidak bisa mengikuti shooting di beberapa hari, 

sehingga penulis mencari pengganti yang mampu menggantikan salah satu dari 

mereka. Camera person dipegang oleh penulis sendiri agar dapat menyesuaikan 

dengan keinginan sutradara. 

3.1.3. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam shooting disesuaikan dengan storyboard yang dibuat 

saat pra-produksi, sehingga alat yang digunakan dapat dimaksimalkan dengan baik saat 

shooting. Dikarenakan keterbatasan alat yang penulis dimiliki maka dilakukan 

penyewaan di MSP rental, MSP rental merupakan tempat rental alat yang menyediakan 

berbagai alat seperti kamera dan lampu untuk kebutuhan shooting. Beberapa alat 

lainnya yang disewa dari teman dan memanfaatkan peminjaman dari kampus. 

Peran Sinematografer Dalam..., Michael Laitly, FSD UMN, 2018



17 
 

 Setelah menentukan alat yang disewa, penulis berdiskusi terlebih dahulu 

dengan produser terkait dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan 

penyewaan alat. Beberapa alat juga didapatkan dari kru dan teman yang membantu 

proses shooting, sehingga membantu mengurangi biaya produksi. Penentuan alat 

dilakukan setelah melakukan survei ke lokasi shooting yang terdiri dari stasiun kereta 

api, halaman rumah, dan rumah.  Lokasi shooting di kereta api tidak mendapat izin 

untuk menggunakan listrik maka dari itu penulis memanfaatkan lighting yang 

menggunakan baterai. Berikut adalah rincian alat yang digunakan penulis selama 

produksi: 

Tabel 3.1 List Peralatan 

No Nama barang Unit 

1 Sony A7S II 1 

2 Canon EF 24-70mm f2.8L USM 1 

3 Canon EF 50mm f1.8 II 1 

4 SD Card Extreme Pro 64GB 2 

5 Battery NP-FW50 5 

6 Monitor SmalHd 502 1 

7 Tripod video E-Image 1 

8 Led 1x1 Bi-Color 4 

9 Light Stand 5 

10 Kino Flo 4 Bank 2 

11 Red Head 1 

12 C stand 3 

13 Filter CTO + Diffuser 1 
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14 Reflektor 2 

15 Kain hitam 1 

16 Kain putih 1 

17 Slider Konova k5 60cm 1 

18 Sand Bag 5 

19 Alligator Clamp 3 

 

 

3.2. Tahapan Kerja 

Di dalam tahapan kerja penulis terlibat di dalam keseluruhan produksi yang dapat 

dibagi menjadi dua yaitu pra-produksi dan produksi, berikut penjelasannya: 

3.2.1. Pra-produksi 

Di dalam proses pra-produksi penulis melakukan tahapan-tahapan sebelum 

melanjutkan ke proses produksi. Proses yang dilakukan penulis yang pertama adalah 

membaca naskah bersama sutradara agar mendapatkan look film yang diinginkan 

bersama. Lanjut setelah membaca naskah, penulis menentukan lokasi yang sudah dicari 

oleh manajer lokasi sebelumnya. Setelah lokasi didapatkan penulis melakukan 

beberapa kali recce untuk mendapatkan shotlist, storyboard, dan floorplan. Alat yang 

dibutuhkan untuk shooting didapatkan setelah melakukan recce. Proses recce 

dilakukan di dua lokasi yaitu di rumah di daerah Ciputat dan yang kedua di stasiun 
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kereta api di Palmerah. Setelah proses recce selesai maka dilanjutkan ke proses 

produksi. 

3.2.2. Produksi 

Sebelum melakukan proses shooting, penulis bersama beberapa kru melakukan 

pengambilan alat di kampus dan tempat rental alat terlebih dahulu. Proses produksi 

dilakukan selama empat hari, tiga hari di rumah dan satu hari di stasiun kereta api. 

Proses shooting di rumah dilakukan selama tiga hari dikarenakan kebutuhan shot yang 

cukup banyak dan kebanyakan berdurasi panjang. Hal ini menyebabkan penulis 

membutuhkan waktu yang cukup lama agar mendapatkan hasil yang baik. Proses 

shooting di stasiun kereta api membutuhkan waktu empat jam, karena tipe kereta yang 

dibutuhkan untuk kebutuhan shooting memiliki jadwal kedatangan yang berselang 

lama. 

3.3. Acuan 

Film yang penulis gunakan sebagai acuan dalam pembuatan film ‘Kelabu’ adalah film 

‘Amour’ (2012) karya Michael Haneke. Film ini menceritakan tentang perjalanan 

hidup seorang suami dan istri yang telah menikah cukup lama dan pada suatu hari 

istrinya terkena penyakit stroke yang membuat suaminya harus mengurus istrinya. Film 

ini memiliki alur cerita yang pelan, dengan penggunaan kamera statis yang 

digabungkan dengan pergerakan aktor di dalam frame, dapat menggambarkan emosi 

seperti rasa takut dan cemas kepada penonton yang melihatnya. Menurut penulis film 
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ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk film ‘Kelabu’ karena memiliki kesamaan dengan 

apa yang penulis bayangkan dalam pembuatan film ini. Dengan penggunaan shot yang 

statis dan digabungkan dengan pergerakan aktor itu sendiri, dapat menggambarkan 

emosi seperti rasa takut dan cemas kepada penonton film ‘Kelabu’ 

 

Gambar 3.1 Adegan dalam film ‘Armour’ 

(Screenshot film ‘Armour’) 

 

Selain film ‘Armour’ (2012) penulis juga menggunakan film ‘The Pursuit Of 

Happyness’ (2006) karya Gabriele Muccino sebagai acuan bagi penulis dalam 

pembuatan film ini. Film ini menceritakan tentang seorang Ayah yang bekerja keras 

untuk tetap menghidupi anaknya. Penulis menjadikan film ini sebagai acuan karena 

memiliki ketidakharmonisan antara Ayah dengan anaknya. Penulis menggambil sudut 

pandang dari anak tersebut untuk dijadikan acuan sebagai pembuatan film ‘Kelabu’. 
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Dengan penggunaan low angle, akan menciptakan kesan kuat kepada Ayah pada film 

‘Kelabu’ 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Adegan dalam film ‘The Pursuit Of Happyness’ 

(Screenshot film ‘The Pursuit Of Happyness’) 

 

Penulis dan sutradara memilih film ‘American Beauty’ (1999) karya Sam Mendes 

sebagai acuan untuk look film ‘Kelabu’ karena film ini memiliki gambar yang hampir 

mirip dengan keinginan penulis dan sutradara dalam pembuatan film ‘Kelabu’, seperti 

menggunakan soft light dalam memberikan pencahayaan kepada aktor, memiliki unsur 

elemen garis dan bentuk kotak di dalamnya, dan juga menggunakan warna contrast 

seperti warna merah di dalam frame. 
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Gambar 3.3 Adegan dalam film ‘American Beauty’ 

(Screenshot film ‘American Beauty’) 
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