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BAB III 

 METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

“Misdirection” adalah sebuah film yang digarap demi kepentingan tugas akhir 

penulis di Universitas Multimedia Nusantara. Film dengan genre misteri ini 

menceritakan tentang ketidakpercayaan diri seorang anak SMA bernama Yusak, 

yang menghalanginya untuk bisa mendapatkan perhatian seorang perempuan di 

sekolahnya. Cara yang dilakukan Yusak melalui jalan sulap, meskipun rasa 

ketidakpercayaan diri menjadi kontradiksi dengan kemampuan bermain sulap yang 

mengharuskan adanya kontak langsung antara pesulap dengan penonton. Film ini 

mengajak penonton untuk turut terlibat merasakan krisis ketidakpercayaan diri 

melalui cara pandang Yusak serta tekanan dan dilema yang dirasakannya. 

 “Misdirection” merupakan istilah yang digunakan di dalam dunia sulap 

untuk mengalihkan penonton agar sang pesulap mampu melakukan trik sulapnya 

secara diam-diam. Trik sulap terletak perantara alatnya tersebut menggunakan 

istilah gimmick. “Misdirection” digunakan untuk ”menipu” penonton lewat jalan 

cerita yang terkesan linear, namun menampilkan ending klimaks yang di luar 

intensi bayangan penonton. Selain itu, tema sulap yang diambil turut memberikan 

kaitan dengan kata “Misdirection”.  

 Kontradiksi yang dihadirkan antara rasa ketidakpercayaan diri dengan sikap 

seorang pesulap menekankan akting pemain sebagai kunci utama adegan” klimaks, 

disertai perubahan sikap karakter Yusak yang terus bertumbuh menjadi pribadi 
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yang lebih percaya diri. Maka dari itu, konsep akting serta blocking pemain 

ditekankan di dalam film ini yang cenderung mengambil sudut pandang sang 

karakter utama dalam menjalani kesehariannya berbekal ketidakpercayaan dirinya. 

Semua itu terkandung di dalam mise en scene di dalam film. 

 Di dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis berprofesi sebagai sutradara 

dan terjun langsung ke lapangan dari tahap praproduksi, produksi, dan 

pascaproduksi film “Misdirection”. 

3.1.1. Sinopsis 

“Misdirection” bercerita tentang seorang anak SMA bernama Yusak yang mahir 

bermain sulap untuk mendapatkan perhatian seorang perempuan bernama Angel. 

Namun, terhalang oleh sikap ketidakpercayaan dirinya. Sampai suatu ketika, di 

tengah kejenuhan kelas, Yusak mencoba mengasah kemampuan sulapnya di sudut 

ruang kelas tempat duduknya, dan dipergoki oleh salah satu teman Angel yang 

mencolek Angel sambil menunjuk ke arah Yusak. Rasa penasaran Angel 

mengantarkan jalinan hubungan pertemanan baru antara Yusak dan Angel. Lewat 

motivasi serta antusiasme Angel, perlahan membentuk kepribadian Yusak yang 

lebih percaya diri untuk memainkan sulap di depan teman-temannya. Pertunjukkan 

Yusak tentu tidak luput dari seorang ibu BK yang menangkap basah, lalu menyita 

hampir seluruh alat sulap Yusak kecuali beberapa kartu sulap yang sempat 

diselamatkan oleh Angel. Namun, Angel berjanji akan mengembalikan kartu” 

Yusak jika Yusak mampu memberikan sebuah pertunjukkan sulap yang sangat 

memukau, Yusak menyetujuinya. Yusak semalaman berlatih teknik sulap levitasi 
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untuk ditunjukkannya besok, tetapi tetap gagal. Pertunjukkan Yusak untuk pertama 

kalinya gagal total di hadapan teman-temannya. Belum lagi Angel yang 

meninggalkannya setelah kejadian tersebut, memposisikan Yusak ke dalam 

dunianya yang terdahulu. Yusak pun bertekad untuk sekali lagi menghadirkan sulap 

terbaiknya untuk mengembalikan hari-hari emasnya kembali, melalui pertunjukkan 

sulap underground yang dilakukannya secara diam-diam. 

3.1.2. Jadwal Kerja 

“Misdirection” telah memulai tahap praproduksi pada bulan April 2013 dan 

mengakhiri tahap pascaproduksi pada bulan November 2014. 

 Sebagai seorang sutradara dalam projek film ini, penulis telah 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimulai dari tahap praproduksi sampai 

kepada tahap pascaproduksi. Mulai dari membantu menulis naskah, menetapkan 

casting aktor dan aktris yang cocok, sampai kepada mendampingi editor dalam 

tahap pascaproduksi. 

3.1.3. Posisi Penulis 

Pada film pendek “Misdirection”, penulis berposisi sebagai sutradara seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya. Sebagai sutradara yang lebih mengulik permasalahan 

mengenai akting dari pemain melalui teori psikologis tentang kepercayaan diri, 

penulis bertanggung jawab dalam visual film yang lebih terfokus dan merujuk pada 

mise en scene dalam ruang lingkup gestur dan mimik wajah. Di samping itu, sebagai 

sutradara, penulis juga memiliki sebuah visi tersendiri yang ingin disampaikan di 

dalam film ini. Di sepanjang tahapan pembuatan film dari praproduksi sampai 
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pascaproduksi, penulis telah berusaha untuk mewujudkan visinya dalam bentuk 

visualisasi melalui berbagai proses. Proses dan pengalaman untuk mewujudkan visi 

ke dalam film “Misdirection” inilah yang menjadi bahan penulisan Tugas Akhir ini. 

3.2. Tahapan Kerja 

Seperti halnya proses pembuatan film pada umumnya, “Misdirection” pun memiliki 

tiga tahap produksi dalam penggarapannya, yakni praproduksi, produksi serta 

pascaproduksi. Tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan penulis sebagai 

sutradara pada masing-masing tahap tersebut. 

3.2.1. Praproduksi 

Pada tahap yang paling awal ini, penulis sebagai sutradara telah melakukan banyak 

hal untuk mewujudkan visinya ke dalam film “Misdirection”. Penulis memulainya 

dari membantu serta mengawasi jalannya penulisan naskah cerita, lalu mempelajari 

naskah serta mengkoreksi penggunaan kalimat dan dialog yang rumit agar calon 

aktor dan aktris dapat lebih mudah mengerti jalan cerita film. Selain itu, penulis 

juga mengkomunikasikan visi kepada anggota-anggora kru lainnya sesuai dengan 

peran yang diambil. 

 Disamping itu, penulis turut merancang Three Dimensional (3D) Character 

bagi Yusak. Penulis menggunakan refrensi karakter Charlie pada film “The Perks 

of Being a Wallflower” untuk karakter Yusak. 
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Gambar 3.2.1. Refrensi karakter Yusak yang berbasis dari karakter Charlie. 

(“The Perks of Being A Wallflower”, 2012)  

Melalui refrensi visual karakter pada Gambar 3.2.1., penulis merancang 

Three Dimensional (3D) Character Yusak, sebagai berikut: 

1. Fisiologis 

Yusak dalam film “Misdirection” memiliki ciri tersendiri untuk mencerminkan 

karakter yang memiliki sikap tidak percaya diri. Penulis memberikan rinciannya 

sebagai berikut: 

a. Badan yang sedikit membungkuk saat berdiri maupun berjalan, 

b. Warna kulit putih pucat, 

c. Warna rambut hitam terawat, 

d. Warna kornea mata hitam legam, 

e. Tinggi badan 165-170cm 
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f. Pandangan mata tidak konstan/ tidak mampu bertahan lama saat 

memandang mata orang lain, 

g. Mulut yang terbuka kecil saat berbicara, sehingga suara yang dihasilkan 

kurang jelas. 

2. Psikologis 

Yusak merupakan sosok yang pendiam dan sering sekali menyendiri, 

menghindar dari keramaian dan kerumunan. Kepribadian Yusak yang 

melankolis membuatnya sulit untuk “menjual” dirinya ke depan banyak orang, 

terlebih lagi tuntutan kemampuannya dalam bermain sulap yang berbasis 

pertunjukan dan hiburan. 

3. Sosiologis 

Di mata teman-temannya, Yusak bukanlah sosok penting dalam ruang lingkup 

pergaulan SMA. Semua itu dikarenakan Yusak yang sering menjauh dan 

menyendiri, membuat dinding antara dirinya dengan kehidupan sosial di 

sekolahnya.  

 Setelah merancang Three Dimensional (3D) Karakter Yusak, penulis lalu 

membahasnya dengan penulis naskah, agar dapat melakukan cross-check akan isi 

naskah yang mencerminkan karakter Yusak agar sesuai dengan rancangan Three 

Dimensional (3D) Karakter. 

 Kru yang hendak dipilih diserahkan seluruhnya kepada produser film 

“Misdirection” yang tentu saja melibatkan penulis dalam pertimbangan kompetensi 
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serta kemampuan yang cocok untuk diajak bekerja sama untuk mewujudkan projek 

film ini. 

 Penulis turut ambil andil dalam proses casting pemain, yaitu proses 

pemilihan aktor yang tepat untuk bermain di dalam sebuah film, setelah 

mendapatkan pemain yang pantas dan cocok, maka penulis melanjutkannya dengan 

masuk ke dalam proses reading atau pendalaman peran singkatnya. Proses ini 

bertujuan untuk memudahkan proses shooting nantinya. 

 Dalam proses mewujudkan visi sutradara, penulis telah merancang mise en 

scene yang akan dihadirkan di dalam film. Dimulai dari penulis membuat shot list 

dengan bantuan Director of Photography untuk menentukan framing gambar yang 

dapat mewakilkan visual drama di dalam film. Setelah itu, penulis turut 

mendampingi serta membantu Storyboard Artists untuk menuangkan gambaran 

shot ke dalam visual 2D, lalu penulis turut merancang penempatan dan pemilihan 

set dan property melalui bantuan Set & Prop Designer untuk merancang kondisi 

kamar karakter utama untuk dijadikan safe zone/zona amannya. Properti yang telah 

dipilih tentu saja telah dibicarakan dan dirundingkan dengan Produser agar bisa 

menyesuaikan budget film. 

 Diakhiri dengan kehadiran penulis saat recce atau proses peninjauan lokasi 

yang hendak digunakan sebagai lokasi shooting. Kru lain yang turut menghadiri 

adalah Astrada, Director of Photography, Set & Prop Designer serta Produser. 
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3.2.2. Produksi 

Masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu produksi, penulis yang sebagai sutradara 

melaksanakan tugasnya dalam mengarahkan seluruh jajaran kru dari masing-

masing departemen, yang tentu saja turut dibantu dengan kehadiran astrada atau 

asisten sutradara. 

 Penulis turut memberi arahan kepada para pemain, sekaligus para ekstras di 

dalam film untuk berakting sesuai dengan naskah yang telah disepakati. Namun, 

bukan berarti para pemain tidak diberi keluwesan untuk berakting di depan kamera 

asalkan tidak terlalu jauh dari visi dan mise en scene yang telah dirancang di dalam 

film. 

3.2.3. Pascaproduksi 

Pada tahap yang paling terakhir ini, penulis bertugas mengarahkan serta 

membimbing editor dalam proses editing (offline), serta saat proses Color Grading 

(online). Setelah picture lock, penulis bersama Sound Designer merancang 

penempatan suara yang pas di dalam film sebagai elemen yang juga sangat penting, 

lalu dengan mengarahkan Music Composer dalam proses scoring. 

3.3. Referensi 

Dalam pengerjaan projek film “Misdirection”, penulis sebagai sutradara tentu 

membutuhkan referensi yang dijadikan ide dasar serta acuan visual pada film 

tersebut. Selain sebagai visual, referensi tersebut dapat membantu sutradara dalam 
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mengkomunikasikan visinya kepada para kru lain, karena sangat lebih efektif 

menunjukkan referensi visual ketimbang dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

 Penulis mengambil sosok Christopher Nolan untuk dijadikan acuan dalam 

proses pengaplikasian akting pemain di dalam film “Misdirection”. Nolan 

merupakan sosok sutradara yang sangat detil dalam film-film garapannya. Kali ini, 

akting merupakan satu unsur yang diambil penulis dari sebagian besar unsur 

penting lainnya, maka dari itu penulis lebih mengutamakan akting pemain. Salah 

satu film Nolan yang sangat menarik penulis adalah “The Prestige” (2006), dari 

sinilah cikal bakal lahirnya ide dasar pembuatan film “Misdirection”. 

 Jalan cerita dan peradeganan yang dinamis dan terkesan dramatisir 

merupakan hal yang menjadi modal kuat film “The Prestige”. Terlebih lagi “The 

Prestige” menghadirkan tema sulap yang jarang sekali dihadirkan di dalam dunia 

perfilman. Pacing yang dihadirkan “The Prestige” yang lambat memberikan look 

berbeda bagi penikmat film agar bisa lebih mendalami peran karakter Angier (Hugh 

Jackman) dan Borden (Christian Bale). Terutama pada adegan dimana Angier 

menanyakan simpul apa yang digunakan Borden saat mengikat istri Angier pada 

trik sulap Escapology.  

 Selain itu, “The Prestige” turut memberikan instrik-intrik cerita yang cukup 

rumit, juga twisted ending yang cukup membuat penonton tercengang. Walaupun 

kerumitan dalam film tersebut sangatlah sulit untuk dikemas ke dalam sebuah film 

pendek dikarenakan masalah yang dihadirkan terlalu luas. Sulit untuk bisa 

menjawab semua masalah itu sampai tuntas dengan ruas waktu kurang lebih 15 
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menit. Ending yang dihadirkan “The Prestige” sangatlah tidak terduga, siapa yang 

dapat menyangka bahwa Borden selama ini memiliki saudara kembar yang sering 

kali turut tampil dan menjadi doppleganger dirinya. 

 Hal-hal tersebutlah yang menginspirasi penulis untuk membentuk alur serta 

pacing cerita mengikuti film “The Prestige”. Penulis mencoba untuk mengadaptasi 

“The Prestige” ke dalam film pendek “Misdirection”. Beberapa point yang diambil 

oleh penulis antara lain adalah tema sulap, pacing yang lambat juga kehadiran 

minor sosok perempuan yang justru mempengaruhi ending film. Minor yang 

dimaksudkan oleh penulis adalah kehadiran sang perempuan yang tidak terlalu 

mendapatkan porsi adegan yang banyak, bukan mengarah kepada kehadirannya 

bagi protagonis. 

3.4. Temuan 

Pada proses pembuatan sebuah film, berbagai hal bisa saja terjadi. Contohnya, 

apabila pembangunan set memakan waktu yang cukup lama, hal ini mungkin saja 

dapat mempengaruhi mood para aktor. Akibatnya akting pemain menjadi kurang 

maksimal. 

Dalam proses pembuatan film pendek “Misdirection”, Keterbatasan budget, 

perijinan lokasi serta kemampuan terbatas para kru membuat penulis memikirkan 

dan mengubah kembali beberapa adegan di dalam film “Misdirection”. Salah satu 

contoh yang terjadi adalah perubahan adegan ruang BK dan kantin sekolah. Lebih 

detilnya, penulis menjabarkan berbagai halangan, baik dari yang besar maupun hal 

yang kecil, sebagai berikut: 
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1. Keterbatasan budget 

Hal seperti ini memang sering kali dijumpai dalam proses pembuatan karya 

apapun. Dalam pembuatan karya film “Misdirection”, kendala tersebut 

memaksa penulis yang berposisi sebagai seorang sutradara untuk mengatur 

ulang perubahan set serta adegan yang sebelumnya sudah dimatangkan pada 

saat pembuatan skrip film. Akibat yang terjadi adalah: 

 

Gambar 3.4.1. Floor Plan Awal Scene Panggung 

a. Dari hasil diskusi yang dilakukan penulis dan produser atas ada tidaknya 

lampur sorot pada adegan panggung, maka penulis dan produser sepakat 

untuk mencoret lampu sorot dan lampu panggung kecil yang menyorot dari 

bawah dalam adegan dimana Yusak sedang melakukan sulap di atas 

panggung untuk menekan biaya produksi.  
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b. Kehadiran adegan panggung turut memakan biaya yang cukup besar, biaya 

sewa tempat yang cukup tinggi menuntut penulis untuk menggantinya atas 

keinginan dari produser--dengan meminjam ruangan kecil yang memadai 

dan mengakali shot serta adegan. 

2. Kurangnya kru 

Film “Misdirection” kekurangan kru penting, seperti asisten sutradara, asisten 

kamera, lightingman, dan lain-lain. Oleh karena itu, masalah yang harus 

dihadapi penulis, sebagai berikut: 

a. Karena kehadiran asisten sutradara tidak ada, penulis yang berprofesi 

sutradara mau tidak mau diharuskan memainkan dua peran. Penulis harus 

membagi konsentrasi atas tugas yang lebih banyak, seperti mengurus 

blocking, reading dan akting para aktornya, lalu mengatur breakdown sheet, 

shooting schedule, call sheet, dan sebagainya. 

b. Pada saat reading, penulis harus ikut berperan menjadi lawan bicara aktor 

karena tidak adanya asisten sutradara. Akibatnya penulis kurang bisa 

memperhatikan akting aktor secara detil. Namun, di sisi lain, hubungan 

relasi antara penulis dan para aktor menjadi lebih dekat, karena penulis 

mengatur blocking serta reading tanpa melalui perantara asisten sutradara. 

3. Time Management 

Time management yang tidak diatur dengan baik, akibat kurangnya komunikasi 

antara produser dengan para aktor, berdampak sebagai berikut: 

a. Mood para talent drop karena menunggu di lokasi shooting cukup lama, 

sehingga akting pemain kurang maksimal. Penulis bersama dengan talent 
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coordinator mencoba membangun mood para aktor dengan mengajak 

berbicara dan menyuguhkan makanan agar semangat para aktor untuk 

berakting kembali pulih. 

b. Salah satu tempat shooting adalah gedung sekolah. Buruknya time 

management, mengakibatkan jadwal pemakaian gedung sekolah sebagai 

lokasi set, berubah-ubah. Hal ini berdampak pada kurangnya jam shooting. 

Oleh karena itu, penulis harus menyusun ulang breakdown sheet untuk 

mengatur adegan apa yang lebih singkat untuk di-shoot lebih dahulu. 

4. Keterbatasan kemampuan sulap 

Yang dimaksudkan akan keterbatasan kemampuan kru oleh penulis adalah 

kurangnya tutor yang dapat mengajarkan teknik sulap kepada aktor utama. 

Akibatnya: 

a. Beberapa adegan sulap yang sebelumnya telah ditetapkan di dalam skrip 

harus mengalami perubahan. Sebenarnya trik sulap tersebut dapat dilakukan 

dengan mudah melalui teknik dan bantuan alat. Namun karena tidak adanya 

tutor yang mengajari, maka penulis harus mencoret adegan tersebut. Salah 

satu contohnya adalah trik membakar tissue lalu memunculkan bunga.  

5. Konflik Internal 

Setiap permasalahan yang bersifat internal hendaknya diselesaikan secara 

internal pula, hal ini disadari betul oleh penulis. Penulis turut menerapkan hal 

tersebut kepada semua anggota kru. 

a. Sebelum memulai shooting, penulis sudah mewanti-wanti kepada kru untuk 

tidak membeberkan masalah internal di depan para actor. Tetapi tetap saja 

Film Pendek..., Haggai, FSD UMN, 2015



 

 

29 

ada anggota kelompok yang masih melakukan hal tersebut. Pengendalian 

emosi yang kurang menyebabkan anggota kelompok tersebut secara 

spontan mengeluarkan emosinya, meskipun berada di depan para aktor. 

Untuk itu, penulis meminta sang anggota untuk keluar sejenak, guna 

mendinginkan pikiran dan emosinya terlebih dahulu sebelum melanjutkan 

shooting. Lalu, untuk menjaga mood aktor, penulis memberikan break, guna 

melakukan perbincangan kecil agar para aktor tidak cepat bosan. 

6. Kurang pemain ekstras 

Dalam pembuatan film pendek “Misdirection” banyak membutuhkan ekstras 

untuk mengisi background dan menjadi penonton pada scene panggung. Namun, 

sangatlah sulit untuk meminta partisipasi orang banyak untuk menjadi ekstras. 

Alhasil masalah yang timbul adalah: 

a. Pada ruang kelas, ekstras yang dibutuhkan minimal adalah 20 orang untuk 

mengisi setiap tempat duduk di barisan depan dan tengah, namun ekstras 

yang didapatkan kurang dari jumlah yang ditentukan. Apabila, penulis 

bersikeras untuk mengambil wide shot untuk menggambarkan suasana 

ruang kelas, maka kelas akan terasa sepi. Oleh karena itu, penulis harus 

mengganti posisi shot pada ruang kelas menjadi lebih sempit dan mengarah 

ke pojok ruangan. 

b. Pada scene panggung, ekstras yang ditentukan kurang lebih 30 orang. 

Namun, pada saat melakukan shooting, ekstras yang didapat hanyalah 2 

orang. Untuk itu, penulis banyak sekali mencoret wide shot di panggung dan 

menyerahkan selebihnya kepada editor untuk melakukan rotoscoping. 
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7. Set yang kurang sesuai  

Adegan ruang BK seharusnya memiliki ruang luas dengan kaca kecil transparan 

pada sisi pintunya. Adegan ini akan memperlihatkan Angel yang menunjukkan 

kartu yang diselamatkannya kepada Yusak yang sedang disidang oleh guru BK. 

Penulis harus mengganti adegan tersebut dikarenakan ruang BK yang memiliki 

kaca buram dan ruangan yang lebih kecil dari perkiraan. Adegan tersebut 

dialihkan ke set lorong sekolah di depan ruang BK, dimana Angel bersiul 

memanggil Yusak sehabis ia keluar dari ruang tersebut.  
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