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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penerapan Genre Mockumentary dirasa sangat penting dalam film “TINGGI” 

karena dapat menimbulkan suatu perspektif yang kuat pada penonton. Dalam tugas 

akhir ini Penulis berperan sebagai Sutradara, tidak hanya men-direct Penulis juga 

menentukan gaya yang akan dipakai dalam produksi film “TINGGI”. Genre yang 

dipilih oleh Penulis adalah Mockumentary dan didukung dengan style Vlog, hal ini 

dirasa akan memberikan banyak jalan agar penonton dapat menonton dengan 

perspektif mereka masing-masing. Hal ini telah dibahas oleh beberapa penulis buku 

yang membahas film-film dengan Genre Mockumentary bahwa Mockumentary 

memberikan kebebasan pada penontonnya untuk memiliki spekulasi lain terhadap 

cerita. 

Menurut Mardalis (1990) Metode penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisisn suatu 

data (hlm. 26). Metode penelitian dalam Penerapan Genre Mockumentary dalam 

Film “TINGGI” menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini 

memusatkan diri secara intensif pada studi literatur tentang Genre Mockumentary. 

Selain itu, Penulis akan memperoleh data dari pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara menonton film bergaya Mockumentary.  
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3.1.1. Sinopsis 

Joni (17) dan Dodo (17) yang meragukan aroma tape dapat membuat mereka 

berhalusinasi tak sengaja mencoba menghirup aroma tersebut. Keesokan hari seusai 

sekolah, Joni dan Dodo membeli tape lalu menghirupnya dibelakang sekolah. Tak 

disangka Polisi (34) datang dan memergokinya, setelah itu Joni dibawa ke kantor 

Polisi dan terlibat percakapan yang memojokan Polisi. Polisi yang kesal 

memenjarakan Joni untuk memberikan pelajaran kepadanya.  

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi Penulis dalam project film pendek berjudul “TINGGI” adalah sebagai 

Sutradara yang bertanggung jawab atas departemen penyutradaraan. Penulis 

dibantu oleh Dzikri sebagai asisten penulis, dan Andreas sebagai script continuity. 

Seluruh tugas yang di jalankan di dalam departemen penyutradaraan, 

dipertanggung jawabkan oleh Penulis. 

3.1.3. Peralatan  

Penulis menggunakan beberapa peralatan/cara untuk membuat karya tulis ilmiah 

yaitu: 

a) Laptop 

b) Literatur 

c) Bimbingan 
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3.2. Tahapan Kerja 

Didalam proses Penerapan Genre Mockumentary, Penulis terlibat dalam 

keseluruhan proses produksi. Proses Penerapan Genre Mockumentary difokuskan 

kepada tahapan produksi dan dibatasi pada Improvisasi Acting dan interaksi kamera 

pada aktor saat produksi. 

3.2.1. Produksi 

Sebelum proses Produksi berlangsung, Penulis menganalisis kemungkinan terburuk 

yang akan terjadi pada saat Produksi berlangsung. Kemungkinan yang dimaksud 

adalah cuaca dan situasi lingkungan terhadap Genre Mockumentary itu sendiri. 

Pada kenyataannya, cuaca mendadak berubah pada saat proses Produksi 

berlangsung. Penulis dengan sigap mendiskusikannya dengan Produser untuk 

penyesuaian naskah demi menjaga Genre Mockumentary. Blocking dan perubahan 

percakapan telah disesuaikan dengan cuaca dan suasana sekitar lokasi.  

 Pada saat Produksi berlangsung, Penulis bersama aktor mendiskusikan 

naskah yang telah ada kemudian penulis meminta aktor untuk mencoba dan 

menganalisa setiap adegan. Pada saat ini penulis mendapatkan masukan dari aktor 

untuk mengganti beberapa dialog yang lebih natural. Tidak serta-merta menelan 

begitu saja, penulis selaku sutradara meminta aktor untuk memerankan atau ber-

acting sesuai masukan dari aktor sendiri. Penulis menganalisa dan melihat apakah 

masukan dari aktor berpengaruh dalam menjaga Genre Mockumentary tetap kokoh 

atau sebaliknya. 
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Setelah semua proses produksi usai, penulis me-review setiap footage yang 

telah didapat untuk melihat apa saja yang dapat menjadi masalah dalam proses 

Pasca-Produksi. 

3.3. Acuan  

Film yang Penulis gunakan sebagai acuan dalam pembuatan film  “TINGGI” adalah 

“Chronicle (2012)” karya Josh Trank. Film ini menceritakan tentang sekumpulan 

anak muda yaitu Andrew, Steve dan Matt yang ingin membuat sebuah Vlog. 

Mereka tak sengaja menemukan batu misterius yang mereka curigai milik alien. 

Namun hal aneh terjadi ketika mereka menyentuh batu itu, mereka menderita 

kesakitan yang luar biasa sampai mengeluarkan darah dari hidung mereka. 

Keesokan harinya, mereka menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan pikiran 

dan dapat memindahkan barang (telekinesis) maupun menghancurkan barang 

dengan keinginan mereka. 
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Gambar 3.3. 1. Adegan dalam film "Chronicle (2012)" 

 (Screenshot film “Chronicle”) 

 

Film ini menggunakan kamera sebagai alat utama untuk merekam seluruh 

kejadian yang mereka lalui. Tidak hanya kamera, CCTV juga menjadi sebuah alat 

yang digunakan oleh Josh Trank untuk memperlihatkan apa saja yang terjadi pada 

karakter ketika mereka tidak dapat menyalakan kameranya. 

Film lain yang digunakan untuk menjadi acuan adalah “PROJECT X” karya 

Nima Nourizadeh. Film ini menceritakan petualangan seorang remaja yang 

dianggap pecundang oleh teman-temannya di kampus, sang karakter utama 

Thomass Kub berencana mengadakan acara ulang tahunnya di rumah secara 

sederhana. Dibantu oleh sahabatnya Costa, J.B dan Dax sebagai Cameraman Vlog, 

mereka mengundang seluruh teman kampus dan mengadakan pesta besar besaran. 
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Tak disangka pesta yang mereka adakan dihadiri 1500 orang, Thomas yang panik 

akan kejadian ini mencoba menikmati pesta yang berlangsung. Namun seiring pesta 

berlanjut, acara itu menjadi ricuh karena semua orang yang lepas kendali dan 

akhirnya aparat membubarkan acara tersebut. 

  

Gambar 3.3.2. Adegan dalam film "Project X" 

 (Screenshot film “Project X”) 
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Gambar 3.3. 3. Shot hellikopter dalam film "Project X" 

 (Screenshot film “Project X”) 

 

Film ini menggunakan kamera yang ditunjukan secara inframe melalui 

cermin dan menjadi sebuah hal yang terlihat nyata. Perpaduan rekaman dari kamera 

recorder, kamera HP, CCTV, dan kamera helikopter menjadi suatu kunci sukses 

film ini. 
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