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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Film pendek yang berjudul Dia Yang Kami Tunggu dibuat sebagai Tugas Akhir 

yang menjadi syarat kelulusan S1 program studi Desain Komunikasi Visual 

dengan peminatan Digital Cinematography. Selain itu, film ini juga sebagai 

portofolio penulis. Dia Yang Kami Tunggu merupakan film pendek yang 

berdurasi kurang lebih dua puluh menit dan bergenre horror.  

 Laporan ini akan membahas tentang penggunaan chiaroscuro dan low key 

untuk menunjukkan ketegangan dalam film karena Anni yang awalnya tidak 

percaya setan akhirnya menjadi percaya dan penulis juga membahas tentang 

penggunaaan day for night untuk menghemat waktu syuting. Pada laporan ini 

penulis menggunakan metode kuantitatif dengan cara melalukan survei. 

3.1.1. Sinopsis 

Dia Yang Kami Tunggu adalah sebuah film yang mengisahkan tentang Anni dan 

anaknya, Timo, setelah suaminya meninggal. Anni yang sedang berduka 

diharuskan mengurus Timo seorang diri yang masih kecil. Timo seperti anak 

seusianya, ingin mencari pengalaman-pengalaman baru dan kerap kali dianggap 

aneh oleh kebanyakan orang. Salah satunya yaitu kepala sekolah Timo yang 

memanggil Anni berhubungan dengan perilaku Timo yang sering berbicara 

sendiri dan melakukan hal yang seharusnya tidak boleh ditiru, seperti merokok. 

Desain Tata... Steven Saptadjaja, FSD UMN, 2016



17 
 

Anni yang tidak percaya akan cerita kepala sekolah Timo merasa kesal dan pergi 

meninggalkannya. Di rumah, Timo yang belum mengetahui tentang kematian 

ayahnya merasa heran karena sudah lama tidak berjumpa dengan ayahnya. Anni 

berusaha untuk menyembunyikan kabar kematian itu dengan berbohong kepada 

Timo. Anni merasakan kehilangan yang mendalam, walaupun suaminya telah 

tiada, dia tetap membuatkan kopi untuk suaminya, yang dimana hal tersebut 

memanggil sesosok hantu wanita berbaju merah. Timo ternyata memiliki 

kemampuan untuk melihat hantu yang mengakibatkan kemunculan hantu wanita 

berbaju merah membuat Timo mengira bahwa hantu tersebut adalah ibunya 

sendiri. Ketegangan mulai muncul ketika hantu-hantu mulai bermunculan di 

depan Timo. Hingga akhirnya, diketahui bahwa hantu-hantu tersebut adalah orang 

tua asli dari Timo. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam film Dia Yang Kami Tunggu, penulis menempatkan posisi sebagai 

Lighting Director yang dibantu dengan seorang asisten yaitu sebagai Gaffer. 

Dalam film ini, penulis mendesain tata cahaya dan juga langsung turun tangan 

untuk mengatur peletakan lampu dan kelistrikan pada proses shooting. 

 Secara keseluruhan dalam produksi film ini tugas penulis merupakan 

membantu sutradara dan DOP untuk menciptakan pencahayaan yang bertujuan 

untuk menyampaikan visi dari film tersebut. Selain itu, penulis juga berdiskusi 

dengan DOP untuk membuat floorplan dan menyiapkan keseluruhan alat yang 

digunakan untuk shooting.8 

Desain Tata... Steven Saptadjaja, FSD UMN, 2016
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3.1.3. Peralatan 

Pada tahap praproduksi, penulis selaku lighting director berdiskusi dengan 

produser untuk menentukan alat apa yang kemungkinan dipakai dalam pembuatan 

film ini dan yang pastinya sesuai dengan budget yang ada. Komunikasi dengan 

produser menjadi efesien karena kita dapat langsung mengetahui biaya produksi 

dan dapat mencari solusi terhadap barang yang dibutuhkan demi menekan biaya 

produksi. 

 Setelah melakukan pencarian lokasi, penulis memutuskan untuk 

menggunakan genset karena daya listrik yang ada dilokasi tidak memadai untuk 

menggunakan peralatan lampu yang akan digunakan. Secara keseluruhan film ini 

menggunakan tempat indoor yang minim akan cahaya matahari sehingga 

penggunaan lampu sangat diperlukan dalam pembuatan film ini. 

 Penulis juga membuat daftar peralatan yang digunakan untuk shooting 

film ini. Berikut adalah tabel daftar peralatan yang digunakan penulis: 

Tabel 1.1. 

Daftar peralatan  shooting film Dia Yang Kami Tunggu 

 

No. Nama Barang Jumlah 

1 Kino Flo 3 

2 LED 3 

3 HMI 575w 1 

Desain Tata... Steven Saptadjaja, FSD UMN, 2016



19 
 

4 HMI 1200w 1 

5 Red Head 2 

6 Cutter light 10 

7 Reflektor 2 

8 C-Stand & Sand Bag 5 

9 Kabel Roll 2 

10 Kain Hitam 1 

 

3.2. Tahapan Kerja 

Dalam film Dia Yang Kami Tunggu, penulis berperan sebagai lighting director 

yang berperan aktif selama proses pra-produksi dan produksi. Tahapan awal yang 

dilakukan oleh penulis adalah menyamakan visi dengan sutradara. Setelah itu 

penulis berdiskusi dengan sutradara dan director of photography tentang beberapa 

tata cahaya yang ingin penulis realisasikan dalam film. Berikut adalah pekerjaan 

yang penulis lakukan dari proses pra-produksi hingga proses produksi. 

3.2.1. Pra-Produksi 

Pada tahap ini penulis bertanggung jawab terhadap pencahayaan pada film Dia 

Yang Kami Tunggu. Selama proses, penulis bekerja dengan Winardy Antonie 

yang berperan sebagai director of photography dan Louis Hans sebagai gaffer. 

Proses-proses yang penulis lakukan selama pra-produksi yaitu: 

Desain Tata... Steven Saptadjaja, FSD UMN, 2016
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1. Pada saat naskah Dia Yang Kami Tunggu masih dalam tahap 

pengembangan penulis melakukan riset mengenai konsep pencahayaan 

yang akan digunakan. 

2. Pada saat director of photography sudah selesai membuat shotlist, penulis 

mendiskusikan konsep tata cahaya yang ingin diterapkan kepada sutradara 

dan director of photography. 

3. Penulis membuat daftar peralatan yang dibutuhkan pada saat proses 

produksi. 

4. Penulis dan tim pergi ke lokasi untuk melakukan survei setelah produser 

sudah mendapatkan lokasi shooting yang akan digunakan. 

5. Setelah survei lokasi, penulis membuat floor plan tata cahaya agar 

mempermudah pengaturan pencahayaan pada saat produksi. 

6. Penulis beserta tim melakukan camera test untuk mengetahui masalah 

yang muncul dan segera mencari solusinya sehingga pada saat proses 

produksi tidak terjadi masalah. 

7. Setelah semua masalah diselesaikan, penulis beserta team melakukan 

rehearsal untuk latihan sebelum melakukan produksi. 

3.2.2. Perancangan Tata Cahaya 

Sebelum melakukan shooting, penulis yang berperan sebagai lighting director 

melakukan perancangan tata cahaya, mulai dari membuat konsep, membuat daftar 

peralatan, membuat floor plan. Penulis akan menjelaskan secara khusus 
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perancangan dalam scene 7 (scene Anni duduk di meja makan), scene 9 (scene 

Anni Panik), scene 20 (scene Anni mencari anaknya). 

3.2.2.1 Scene 7 Anni duduk di meja maka 

1. Naskah film Dia Yang Kami Tunggu, scene 7 

 

 

Gambar 3.1. Naskah scene 7 

(Dokumentasi pribadi penulis) 
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2. Floor Plan film Dia Yang Kami Tunggu, scene 7 

 

Gambar 3.2. Anni di meja makan 

(Dokumentasi pribadi penulis) 

3.2.2.2. Scene 9 Anni panik 

1. Naskah film Dia Yang Kami Tunggu, scene 9 

 

Gambar 3.3. Naskah scene 9 

(Dokumentasi pribadi penulis) 
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2. Floor plan film Dia Yang Kami Tunggu, scene 9 

Gambar 3.4. Anni panik 

(Dokumentasi pribadi penulis) 

 

3.2.2.3. Scene 20 Anni mencari anaknya 

1. Naskah film Dia Yang Kami Tunggu, scene 20 

Gambar 3.5. Naskah scene 20 

(Dokumentasi pribadi penulis) 
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2. Floor plan film Dia Yang Kami Tunggu, scene 20 

 

Gambar 3.6. Floor plan scene 20 

(Dokumentasi pribadi penulis) 

Desain Tata... Steven Saptadjaja, FSD UMN, 2016
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3.2.3. Produksi 

Dia Yang Kami Tunggu dibuat oleh penulis bersama rekan-rekan penulis yang 

tergabung dalam Bat Habit Studio. Bat Habit Studio beranggotakan tujuh orang 

yang terdiri dari: 

Tabel 1.2. 

Daftar nama dan jabatan dalam Bat Habit Studio 

 

No. Nama Jabatan 

1 Bob Budiman script writer dan director 

2 Mega Mario Producer 

3 Winardy Antonie Director of Photography 

4 Steven Saptadjaja Lighting Director 

5 Vinna Adriani Editor 

6 Yuda Difani Production Designer 

7 Tanosa Astajaya Sound Designer 

 

Pada proses produksi ini, penulis diwajibkan merealisasikan teori-teori dan 

konsep yang telah didiskusikan pada tahap pra-produksi. Kegiatan-kegiatan yang 

penulis lakukan yaitu: 

1. Proses shooting dilakukan selama 4 hari pada tanggal 22-23 Agustus 2015 

dan 29-30 Agustus 2015. Selama proses produksi, penulis dibantu oleh 

gaffer yang berguna untuk membantu penulis dalam menyiapkan dan 

Desain Tata... Steven Saptadjaja, FSD UMN, 2016
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memasang lampu untuk adegan berikutnya agar menghemat waktu 

shooting. Keseluruhan adegan diambil menggunakan Kino flo, HMI, dan 

alat-alat bantu lainnya seperti c-stands, sandbags, cutter light, kain hitam, 

genset. 

2. Menerapkan day for night pada beberapa adegan malam untuk menghemat 

waktu produksi. Penulis juga menyiapkan pencahayaan untuk adegan 

berikutnya sehingga pada saat pergantian adegan proses shooting dapat 

dilakukan dengan cepat. 

3.3. Metode Penelitian 

Untuk mengalisa penelitian tentang desain tata cahaya dan day for night, penulis 

menggunakan metode studi pustaka dan metode kuantitatif berupa survei. Metode 

kuantitatif penulis gunakan untuk menganalisa beberapa desain tata cahaya dan 

mengetahui bagaimana respon dari responden tentang pencahayaan yang ada pada 

film Dia Yang Kami Tunggu. 

3.4. Acuan 

3.4.1. Sutradara 

Sutradara menggunakan acuan film The Other, Insidious, The Babadook dalam 

membuat film Dia Yang Kami Tunggu. Sutradara menginginkan mood dalam film 

seperti yang terlihat pada gambar 3.7. sehingga pencahayaan yang hasilkan dapat 

membuat penonton dapat merasakan ketakutan karena adanya kegelapan di dalam 

frame yang berada di sekeliling cahaya.  

Desain Tata... Steven Saptadjaja, FSD UMN, 2016



27 
 

3.4.2. Director of Photography  

Director of photography menginginkan agar film ini berhasil membuat tegang 

para penonton. Untuk menghasilkan ketegangan ini director of photography 

menggunakan film The Babadook sebagai acuan. 

     

 

Gambar 3.7. Referensi film The Babadook 

(Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=szaLnKNWC-U) 

 

3.4.3. Lighting Director 

Berdasarkan acuan dari sutradara dan director of photography, penulis 

memustuskan untuk membuat tampilan film didominasi oleh warna gelap dan 

sedikit cahaya. Penulis menggunakan refrensi film The Babadook karya sutradara 

Jennifer Kent sebagai referensi dalam film Dia Yang Kami Tunggu. Penulis 

memilih film ini karena film ini memiliki genre yang sama dan memperlihatkan 

perlawanan seorang ibu untuk tidak percaya dengan kemunculan hantu.  

Desain Tata... Steven Saptadjaja, FSD UMN, 2016



28 
 

 

Gambar 3.7. Referensi film The Babadook 

(Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=szaLnKNWC-U) 

 

Untuk perancangan tata cahaya, penulis mengacu pada buku karangan Brown 

yang berjudul Motion Picture And Video Lighting yang banyak menjelaskan 

tentang jenis-jenis pencahayaan pada film. 

Desain Tata... Steven Saptadjaja, FSD UMN, 2016




