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ABSTRACT 

 

 

 
NADA CLORINDA PUTRI AND HAISYAH RACHMAPUTRI HARYANTI. 

Short Film "Gen Z" As Educational Media The Importance of Glorifying Parents. 

. 
 

Generation Z (1999-2012), this is called the Reformation era after the overthrow 
of the New Order. This era is characterized by freedom of opinion and the press. The 

generation born and developed in this era is called iGeneration, which is the net 

generation or internet generation. Generation Z is a generation that is very native and 
technologically explored against modern electronic devices, is easily adaptable and able 

to explore the things contained therein. Film is considered as a powerful communication 

medium for the masses who are targeted, because of its audio-visual nature, that is, vivid 

images and sounds. The author makes short films to be a motivational medium for the 
community and based on observations and questionnaires 80% of respondents stated that 

short films about the importance of glorifying parents are needed. Currently the 

community has undergone many changes along with the development and progress of the 
era in the modern era. Changes that often occur such as technology, lifestyle and 

including various other needs. Changes have also been experienced by children in 

Generation Z. Parents are the main bearers in the education of their children. Wherever 
the child is educated, both formal, informal and informal institutions, parents still play a 

role in determining the future of their children's education. Education outside the family, 

not in the sense of letting go of parental responsibilities in children's education, but it is 

done by parents solely because of the limitations of knowledge possessed by parents, 
because the nature of science that continues to develop with the times, while parents have 

limitations - limitations. The purpose of this research is to produce a short film titled 

"Short Film" Gen Z "as an educational medium about the importance of glorifying 
parents". The making of the short film "Gen Z" is intended to be a medium of information 

about the importance of glorifying parents. The method used in this short film is the pre-

production stage which includes story ideas, scripts, and storyboards, then at the 
production stage to take pictures and audio recording, then at the post-production stage 

is to do the editing and mastering process. The results of this study are short films of 

more than 10 minutes duration which will become a medium of information about the 

importance of glorifying parents. 
.  

Keywords: Gen Z, Generation Z, Short Films, Glorifying Parents 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini masyarakat telah banyak mengalami perubahan seiring 

perkembangan dan kemajuan jaman pada era modern. Perubahan yang 

sering terjadi seperti teknologi, gaya hidup dan termasuk berbagai 

kebutuhan lainnya. Perubahan  juga dialami anak-anak di Generasi Z. 

Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-

anaknya. Dimanapun anak tersebut menjalani pendidikan, baik dilembaga 

formal, informal maupun non formal orang tua tetap berperan dalam 

menentukan masa depan pendidikan anak-anaknya. Pendidikan di luar 

keluarga, bukan dalam arti melepaskan tanggung jawab orang tua dalam 

pendidikan anak, tetapi hal itu dilakukan orang tua semata-mata karena 

keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh orang tua, karena sifat ilmu yang terus 

berkembang mengikuti perkembangan zaman, sementara orang tua 

memiliki keterbatasan-keterbatasan (Munirwan 2015: 20). 

Orang tua juga dituntut untuk mampu mencukupi kebutuhan dan 

perkembangan anak, tidak hanya kasih sayang namun segi material dan 

pengetahuan orang tua terhadap perkembangan anak generasi Z. Generasi Z  

adalah anak yang lahir diantara tahun 1999-2012 ini disebut era Reformasi 

setelah penggulingan kekuasaan Orde Baru. Era ini ditandai dengan 

kebebasan berpendapat dan pers. Generasi yang lahir dan berkembang pada 
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era ini disebut iGeneration yaitu generasi net atau generasi internet (Mirza 

2017: 41). Salah satu fenomena penting proses globalisasi telah melahirkan 

generasi gadget, istilah yang digunakan  untuk menandai munculnya 

Generasi Z. 

Pesatnya teknologi dan minimnya peran orang tua dalam 

mengetahui sebuah pengetahuan dan kemampuan untuk mencukupi 

kebutuhan dari anak- anak di Generasi Z, banyak terjadi beberapa kasus 

anak yang kurangnya rasa hormat, tidak sayang, dan bahkan melupakan 

jasa kedua orang tuanya seperti yang dikutip dari berita pada hari Rabu, 06 

September 2017 pukul 09:23 WIB di halaman website 

https://www.google.com/amp/wartakota.tribunnews.com/amp/2017/09/06/

astagfirullah-anak-durhaka-ini-tendang-ibu-kandung-hanya-karena-

masalah-sepele-lihat-vidionya memaparkan tentang seorang anak yang 

tega menendang ibunya hanya karena masalah sang anak meminta uang 

jajan kepada ibunya, lalu pada Hari Sabtu, 19 Mei 2018 pukul 14:32 WIB, 

seorang anak tega membakar rumah ayah dan ibunya lantaran orang 

tuanya tak segera belikan handphone dari halaman website 

https://regional.kompas.com/read/2018/05/19/14325441/viral-anak-

bakar-rumah-orangtuanya-gara-gara-tak-segera-dibelikan-hp?page=all. 

Sebagian dari kasus-kasus ini sering kita jumpai disekitar kita dan bahkan 

kita sendiri tidak sadar pernah melakukannya.  

 

 

http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/
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Observasi dilakukan dan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke 

20 responden dengan rata-rata umur 15 tahun – 20 tahun yang menunjukan 

18 dari 20 responden masyarakat terutama anak dibawah umur dan remaja 

yang masih tidak hormat kepada orang tua bahkan lupa akan jasanya. Oleh 

karena itu penulis membuat film pendek untuk menjadi media edukasi 

pada masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dibuatnya film pendek 

yang berjudul “Film Pendek “Gen Z” Sebagai Media Edukasi Tentang 

Pentingnya Memuliakan Orang Tua” agar penonton dapat termotivasi 

untuk, menyayangi orang tua, tidak melawan orang tua dan mengingat 

seluruh jasa yang telah diberikan.  

1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang 

menjadi rumusan masalah adalah bagaimana membuat film pendek yang 

berjudul ”Film Pendek “Gen Z” Sebagai Media Edukasi Tentang 

Pentingnya Memuliakan Orang Tua”. 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti adalah untuk menghasilkan sebuah film pendek yang 

berjudul “Film Pendek “Gen Z” Sebagai Media Edukasi Tentang 

Pentingnya Memuliakan Orang Tua”. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa 

Agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di 

pelajari selama di Politeknik PalComTech. Menambah pengalaman 

dalam proses pembuatan film pendek. Selain itu, dapat digunakan 

sebagai pengembangan evaluasi pembuatan film.  

1.4.2 Manfaat bagi Masyarakat 

Memberikan inspirasi kepada penonton, agar dapat termotivasi 

untuk lebih berbuat baik dan menghargai jasa orang tua. 

Meningkatkan kualitas anak bangsa di Generasi Z untuk lebih 

mematuhi dan menyayangi orang tua. 

1.4.3 Manfaat bagi Akademik 

Bahan referensi dalam penulisan karya ilmiah yang selanjutnya 

menjadi lebih baik dan bahan bacaan sebagai pengetahuan dan 

sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah 

dan menerapkannya. 

1.5   Sistematika  

BAB I:   Merupakan penulisan yang berisi latar belakang permasalahan 

dan rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan dalam penelitian tersebut.  

BAB II: Merupakan landasan teoritik dan hasil penelitian terdahulu.  

Bagian ini berisi pengkajian teori yang digunakan dalam 

penelitian untuk mengembangkan hipotesis dan penjelasan 

fenomena hasil penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan 
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teori yang telah terkaji dan juga penelitian-penelitian 

sebelumnya, hipotesis-hipotesis yang ada dapat dikembangkan 

pada Bab ini. 

BAB III: Merupakan metode penelitian ini akan dijelaskan objek,  waktu 

penelitian, alat dan bahan. Setelah penjelasan objek, waktu 

penelitian, alat dan bahan kemudian dilanjutkan dengan tahap 

pengerjaan, tahap pengerjaan sendiri dijelaskan dari bagian awal 

hingga akhir. 

BAB IV: Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari 

analisa, perancangan, hasil dan pembahasan dari metode-metode 

yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Bab ini akan 

membahas tiap tahap demi tahap pengerjaan dari proses awal 

hingga proses akhir yang dihasilkan.  

BAB V: Merupakan kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri dari simpulan 

yang menunjukan keberhasilan tujuan dari penelitian. Simpulan 

menunjukan hipotesis mana yang didukung dan mana yang tidak 

didukung oleh data. Implikasi dari penelitian yang menunjukan 

kemungkinan penerapannya. Kelebihan dan kekurangan, saran-

saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan bagi penelitian yang akan datang. Selanjutnya 

penelitian akan dilengkapi dan dilampirkan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran lainnya seperti tabel dan lain-lain.    
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Landasan Teori  

2.1.1  Film Pendek 

Film pendek menurut Mabruri dalam Rhafidillah (2014: 

154) adalah film dengan cerita yang singkat dan berdurasi pendek, 

biasanya di bawah enam puluh menit. Membuat film pendek jauh 

lebih rumit dibanding membuat film berdurasi panjang karena 

pesan yang dikandung film pendek itu harus sampai kepada 

penonton dalam durasi yang cukup pendek. Film pendek juga dapat 

menjadi media untuk membuat seseorang teredukasi pada pesan 

yang terkandung dalam film pendek tersebut.  

Menurut Erlyana dan Bononi dalam Ilmi dkk (2017: 52) 

film pendek adalah film yang dapat dikategorikan sederhana. Film 

pendek memiliki durasi kurang dari 1 jam. Pembuatan film pendek 

dapat dilakukan oleh berbagai kalangan. Isi dari film pendek 

tersebut dalam di isi sebagai konten. 

Berdasarkan pendapat di atas film pendek adalah cerita 

yang singkat dan berdurasi pendek, biasanya di bawah enam puluh 

menit dan pembuatannya jauh lebih rumit dari film yang durasi 

panjang. 
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2.1.2  Gen Z atau Generasi Z 

Menurut Mirza (2017: 41) Generasi Z (1999-2012), ini 

disebut era Reformasi setelah penggulingan kekuasaan Orde Baru. 

Era ini ditandai dengan kebebasan berpendapat dan pers. Generasi 

yang lahir dan berkembang pada era ini disebut iGeneration yaitu 

generasi net atau generasi internet.    

Menurut  John  (2012: 5) generasi z adalah generasi yang 

sangat native and technologically mengeksplorasi terhadap 

perangkat-perangkat elektronik modern, mudah beradaptasi dan 

mampu untuk mengeksplor hal-hal yang terdapat didalamnya. 

Berdasarkan pendapat diatas Gen Z atau Generasi Z ini 

adalah Generasi yang lahir dan berkembang pada tahun 1999-2012 

disebut iGeneration yaitu generasi net atau generasi internet, saat 

era Reformasi setelah penggulingan kekuasaan Orde Baru. 

Generasi Internet paling muda yang berkarakteristik menginginkan 

kebebasan didalam bertindak. Generasi ini dalam kehidupannya 

selalu bersinanggungan dengan yang namanya perangkat yang 

mengandung unsur teknologi informasi. Jadi seolah-olah berbagai 

perangkat tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

kehidupan mereka. 
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2.1.3  Media Edukasi 

Menurut Nunu (2012: 27) media merupakan sarana 

penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan 

oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. 

Menurut Harni dkk (2016: 11) edukasi adalah proses pembelajaran 

yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta 

didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik. 

Berdasarkan pendapat diatas media edukasi merupakan 

sebuah sarana penyalur pesan atau informasi pembelajaran yang 

bertujuan untuk menarik dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. 

Unsur-unsur Multimedia 

2.1.3.1 Audio 

Menurut Suyanto dalam  Maryati (2013 : 22) audio 

adalah segala suatu yang dapat didengar. Audio atau suara 

dalam komputer diolah oleh sound card dari bentuk 

analog digital. Audio sangat berguna memberi tekanan 

dalam sebuah adegan atau memberikan efek suara dalam 

sebuah karya multimedia. Audio menurut Joni, dkk audio 

(2014: 130) adalah  cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin 

mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan.  
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Berdasarkan pendapat diatas audio adalah teks 

yang disampaikan melalui suara dengan alat bantu berupa 

mesin atau elektronik yang dapat mempermudah audien 

menangkap informasi atau pesan yang disampaikan dari 

adegan yang diperlihatkan. 

 2.1.3.2 Gambar  

Menurut Suyanto dalam Maryati (2013: 22) 

gambar merupakan kumpulan dari banyak titik yang 

tersusun sedemikian rupa, sehingga menjadi suatu bentuk 

yang diinginkan. Gambar merupakn bentuk yang disajikan 

sebagai sasaran yang mudah dipahami dan dimengerti oleh 

para pemakai. Gambar juga bisa sebagai alat penerjemah.  

Gambar menurut Yuswanti (2014: 192) adalah 

sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua 

dimensi sebagai curahan atau pikiran. Berdasarkan 

pendapat diatas gambar merupakan kombinasi Dari titik, 

garis dan bentuk untuk menciptakan wujud visual dari 

suatu objek yang di maksud. 

 2.1.3.3 Teks 

Menurut Suyanto dalam Maryati (2013: 22) 

tampilan dalam bentuk teks pada program multimedia 

sangat berperan memberikan kemudahan bagi pemakai 

untuk menyampaikan suatu informasi. Teks juga sangat 
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berguna untuk menjelaskan adegan yang sedang 

berlangsung dalam sebuah sistem multimedia. Teks 

memberikan warna tersendiri bagi multimedia.  

Menurut Novita, dkk (2014: 162) teks adalah 

proses pemisahan teks tertulis menjadi unit makna seperti 

kata, kalimat, atau topik. Berdasarkan pendapat diatas teks 

adalah suatu bentuk proses pemisahan teks tertulis untuk 

penyampaian sesuatu.  

2.1.4  Sinematografi 

Menurut Dwi (2017: 2) sinematografi adalah meliputi 

semua pekerja dan aspek dari proses pengambilan gambar dalam 

sebuah film atau video, mulai dari teknis penggunaan kamera dan 

pencahayaan, sudut pandang, dan jarak. Unsur sinematografi secara 

umum dapat dibagi menjadi 3 aspek yaitu kamera, film, framing, 

serta durasi gambar. 

Menurut Pratista dalam Aisyah (2017: 11) adalah segala 

sesuatu dari kamera serta mengatur hubungan kamera dengan 

menggerakkan obyek yang diambil. 

Berdasarkan pendapat di atas sinematografi yaitu teknis 

pengambilan gambar sebuah video dan film penggunaan  kamera 

dan pencahayaan, sudut pandang, dan jarak. 
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2.1.5 Storyboard 

Menurut Jerry L dalam Maryati (2013: 23) storyboard adalah 

ilustrasi adegan dalam sebuah cerita yang dituangkan dalam 

gambar tangan atau komputer, dilengkapi dengan penjelasan-

penjelasan yang berupa tulisan, waktu kejadian, backsound yang 

dipakai dan durasi.  

Menurut Nurhasanah (2011: 3) storyboard  adalah area berisi 

dari sebuah gambar sketsa yang digunakan sebagai alat 

perencanaan untuk menunjukan secara visual bagaimana aksi dari 

sebuah cerita berlangsung. Berdasarkan teori diatas dapat 

disimpulkan bahwan storyboard merupakan bentuk ilustrasi dari 

sebuah aksi adegan cerita yang sedang berlangsung melalui gambar 

sebagai acuan sebelum pembuatan sebuah video.  

2.1.6 Metode Perancangan Video 

 Laporan ini menggunakan metode Observasi, Kuisioner, 

dan Studi Kepustakaan dengan begitu akan didapatkanya data dan 

informasi mengenai permasalahan yang terdapat di era modern 

generasi Z . Selain itu, penulis juga menggunakan metode 

perancangan video yang terdiri dari Pra Produksi, Produksi, dan 

Pasca Produksi. 

 

 

 



12 
 

2.1.6.1 Pra Produksi  

Menurut Wardhani dan Sudjudi (2014: 5) pra 

produksi, yaitu tahap di mana dilakukan riset data, 

penganalisisan masalah, kemudian pencarian solusi. 

Setelah itu, dilakukan observasi ke lokasi untuk melihat 

secara langsung sekaligus merancang perencanaan pada 

saat produksi nanti. Tahap pra produksi terdiri dari 

beberapa tahap pembuatan yang telah di buat sebelumnya 

yaitu pengumpulan data dan matedi, tema, konsep, 

membuat naska, membuat script, membuat screenplay, 

membuat storyboard, membuat treatment, penentuan 

pemain film, dan jadwal pengambilan gambar video. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.6.1 Pra Produksi. 
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2.1.6.2  Produksi 

Menurut Wardhani dan Sudjudi (2014: 5) produksi 

yaitu tahap penulis melakukan proses pengambilan video 

dengan mengacu pada perencanaan yang sudah dirancang 

pada masa pra-produksi. Tahap produksi pada penelitian 

ini adalah tahap membuat storyboard, pengambilan 

gambar, mengatur shoot, angle, dan movement. Adapun 

alat pendukung yang di gunakan pada tahap produksi 

antara lain, kamera DSLR, tripod, stabilizer dan Microfon. 

 

 

 

     Gambar 2.1.7.2 Produksi. 

2.1.6.3  Pasca Produksi  

Menurut Wardhani dan Sudjudi (2014: 5) pasca 

produksi, yaitu tahap lanjutan dari produksi. Selanjutnya 

setelah proses produksi selesai, tahap selanjutnya adalah 

proses pasca produksi. Proses pasca produksi ini penulis 

melakukan proses editting, dan mastering menggunakan 

komputer grafis sehingga dapat menghasilkan sebuah film 

pendek yang utuh. Adapun software yang di gunakan 
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antara lain Adobe premier, kemudian film pendek tersebut 

akan di upload ke media sosial dan elektronik. 

 

 

 

 

        Gambar 2.1.7.3 Pasca Produksi. 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai film pendek di Indonesia dapat 

dibilang masih sangat minim dan sulit ditemukan, dan penulis 

mendapatkan beberapa hasil riset dan penelitian yang bersangkutan 

dari beberapa Universitas dan Politeknik yang tentu saja dapat 

memperkuat karya ilmiah penulis.  

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu. 

No 
Nama 

Peneliti 
Tahun 

Judul 

Penelitian 

Nama 

Jurnal 

Hasil 

Penelitian 

1. Dwi 

Prasetyo, 

Danny 

Indrayana 

Setyadi   

2017 Perancangan 

Film Pendek 

Bertema 

Wisata 

dengan 

Pendekatan 

Storyteling 

Sebagai 

Media 

Promosi 

Wisata Pulau 

Bawean 

Sains dan 

Seni ITS 

6. 1 : 55-

61 

Hasil akhir 

dari proses 

perancangan 

ini berupa 

film pendek 

bertema 

wisata 

dengan 

konsep 

hidden 

paradise 

yang 

menggamba
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rkan  

Bawean dan 

dalam 

pengembang

an dapat 

digambarka

n objek-

objek wisata 

lain yang 

dapat 

dijadikan 

konten 

dalam 

sebuah film. 

2. Indra 

Irawan, 

Bambang 

Eka 

Purnama, 

Yunan H 

Urbani 

2012 Produksi 

Film Pendek 

“In Solo” 

Berbasis 

Multimedia 

IJCSS - 

Indonesia

n Jurnal 

on 

Compute

r Science 

- Speed - 

FTI 

UNSA - 

ijcss.unsa

.ac.id 

Telah 

dihasilkan 

sebuah film 

pendek 

dengan tema 

baru, guna 

memperban

yak 

khasanah 

dunia 

pustaka 

perfilman di 

Universitas 

Surakarta. 

 

3. Yana 

Erlyana, 

Michael 

Bonjoni 

2014 Perancangan 

Film Pendek 

“TANYA 

SAMA 

DENGAN” 

Jurnal 

EMBA 

Vol. 2 

No.2 

Membuat 

Sebuah film 

fiksi pendek 

yang 

menceritaka

n tentang 

anak yang 

butuh 

pendidikan 

dan sekolah 

yang 

dikemas 

baik dan 
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memenuhi 

selera 

penontonnya

. Film ini 

diharapkan 

bisa menjadi 

salah satu 

alat bantu 

pendidikan, 

menjadi 

inspirasi dan 

memberikan 

dampak 

positif bagi 

setiap orang 

yang 

menontonny

a khususnya 

para orang 

tua agar 

sadar untuk 

menyekolah

kan anak 

mereka dan 

memiliki 

pendidikan 

yang 

seharusnya 

didapat dari 

usia dini. 

 

Pada penelitian Prasetyo dan  Setyadi (2007) penelitian ini 

membahas tentang sebuah produksi film. Film yang dibahas dalam 

penelitian ini berkategori sebagai film pendek, yang berdurasi 

kurang dari 60 menit. Dengan Perancangan Film Pendek Bertema 

Wisata dengan Pendekatan Storyteling Sebagai Media Promosi 

Wisata Pulau Bawean, dapat menambah koleksi daftar perfilman di 
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Surabaya, juga untuk pembuktian eksistensi mahasiswa Teknik 

Sipil dan Perancangan mampu membuat sebuah film pendek, 

dengan menerapkan desain produk indstri sebagai salah satu bidang 

dari Teknik Sipil dan Perancangan. 

Pada penelitian Irawan, Purnama, dan Urbani (2012) 

penelitian ini membahas tentang sebuah produksi film. Film yang 

dibahas dalam penelitian ini berkategori sebagai film pendek, yang 

berdurasi kurang dari 60 menit. Dengan diproduksi film pendek “In 

Solo” berbasis multimedia ini, dapat menambah koleksi daftar 

perfilman di Universitas Surakarta, juga untuk pembuktian 

eksistensi mahasiswa Teknik Informatika mampu membuat sebuah 

film pendek, dengan menerapkan teknologi dan aplikasi 

multimedia sebagai salah satu bidang dari Teknik Informatika.  

Pada penelitian Erlyana dan Bonjoni (2014) menjelaskan 

melalui penelitian tersebut pembuat ingin film pendek ini 

menginspirasi dan memberikan sebuah motivasi dalam bentuk film 

pendek “TANYA SAMA DENGAN” mulai dari apa yang akan 

dituju, masalah, konflik, dan bagaimana seharusnya ketika semua 

itu ada serta mengatasinya, sehingga mereka dapat mengerti 

mengenai pendidikan anak-anak yang seharusnya didapat sejak dini 

karena kita tidak tahu akan jadi seperti apa mereka nanti disaat 

besar jika mereka sekolah apa lagi mereka tidak bersekolah, serta 

memberikan inspirasi bagi generasi muda dalam berkarya membuat 
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film yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan dalam hal 

ini penulis membuat film pendek dengan durasi 15 menit dan 

bertujuan untuk memotivasi  masyarakat dan lebih menghormati 

orangtua dan tidak lupa akan jasanya. 

Selain subjek yang berbeda, Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data observasi dan kuisioner dengan begitu 

akan didapatkannya data dan informasi mengenai permasalahan 

yang terdapat dilingkungan masyarakat terutama anak jaman 

sekarang dengan umur berkisar 15 tahun sampai dengan 20 tahun. 

Selain itu, penulis juga menggunakan metode perancangan video 

yang terdiri dari pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Objek 

Objek penelitian adalah masyarakat atau lingkungan sekitar 

dengan usia rata – rata 15 tahun sampai 20 tahun. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan penulis selama proses penelitian 

dimulai dari tahap awal pengumpulan data hingga tahap 

penyelesaian akhir memakan waktu kurang lebih selama 5 bulan, 

dimana tiap tahap dilakukan penulis secara terperinci. Berikut adalah 

jadwal penulis dalam melakukan penelitian. 

          Gambar 3.1 Tabel Jadwal Penelitian. 

No Jenis 

Kegiatan 

Tahun 2019 

Bulan 

Feb Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Pengumpulan 

Data 
            

        

2. 
Proses 

Pengerjaan  

Proposal 

            

        

3. Ujian 

Proposal 
            

        

4. 
Pra Produksi             
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5. 
Produksi             

        

6. Pasca 

Produksi 
            

        

7. Pengerjaan 

Laporan LTA 
            

        

 

3.2 Jenis Data 

3.2.1 Data Primer 

Menurut Sugiono dalam penelitian Batubara (2013: 220) 

data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data yang diperoleh melalui keterangan-

keterangan, penjelasan-penjelasan dari tempat penelitian secara 

langsung. Data primer yang digunakan dalam laporan ini adalah 

data yang didapatkan penulis saat mengamati hasil dari 

pengumpulan kuisioner yang disebarkan ke 20 responden dengan 

rata-rata umur 15 tahun – 20 tahun yang menunjukan 18 dari 20 

responden masyarakat terutama anak dibawah umur dan remaja 

yang masih tidak hormat kepada orang tua bahkan lupa akan 

jasanya. Di kawasan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 

Palembang.  
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3.2.2 Data Sekunder 

Menurut Sugiono dalam penelitian Batubara (2013: 220) 

data sekunder adalah sumber data tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data, misalnya melalui literatur dan studi 

pustaka. Data yang dimaksud dalam penelitianini adalah data yang 

didapatkan penulis melalui jurnal, buku dan media internet, untuk 

memperkuat penulisan laporan pada bagian metode penelitian 

sehingga ke akurasian data dapat dipertanggung jawabkan. 

3.3 Teknik Perancangan 

Konsep film pendek ini adalah sebagai media edukasi kepada 

masyarakat khususnya anak dijaman sekarang untuk lebih sadar akan 

ketaatan dan tidak melupakan jasa yang orang tua berikan untuk demi 

mewujudkan kebahagiaan anaknya dalam bentuk film pendek yang 

berdurasi kurang dari 30 menit. 

Cerita motivasi dan edukasi ini dikemas dalam bentuk film 

pendek yang memfokuskan pada inti cerita tentang seorang anak yang 

terlahir dari keluarga kurang mampu, anak ini sangat baik dan santun 

kepada orangtuanya namun ia berubah karena pergaulan. Ayah yang 

bekerja hanya sebagai tukang sol sepatu keliling dan ia bahkan mengambil 

pekerjaan lain demi mencukupi kebutuhan gaya modern anaknya. Cerita 

tersebut dibuat sederhana dan sedikit lebih dramatis tanpa menghilangkan 

nilai-nilai yang disampaikan didalam cerita tersebut.  
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Menggunakan 3 tahap perancangan dalam produksi video, yaitu 

tahap pra produksi adalah tahap segala kegiatan yang berhubungan dengan 

persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan 

sangat lama bahkan terkadang sampai menyita sumber daya waktu dari 

keseluruhan produksi. Tahap pra produksi terdiri dari beberapa langkah, 

antara lain persiapan data, konsep, naskah, storyboard, screenplay, script, 

tema, konsep visual, konsep huruf, konsep warna, software dan informasi 

yang digunakan. Tahap produksi merupakan tahap implementasi pra-

produksi dimana semua data yang telah dibuat dan diambil akan segera 

dimasukkan ke bagian produksi. Secara umum tahap produksi antara lain 

proses konsep yang akan digunakan. Tahap Pasca Produksi adalah tahap 

penyelesaian produksi mutimedia menjadi hasil akhir. Tahap Pasca 

produksi/Post Production diterapkan terutama pada bidang multimedia 

broadcasting; program televisi, video, audio recording, photography dan 

animasi. Setelah di review dan direvisi akan memasuki tahap pengemasan 

atau publish.  

3.3.1 Konsep Visual 

Konsep yang digunakan penulis dalam memproduksi projek 

akhir adala sinematografi, dibuat dengan cara menggabungkan 

beberapa video dari asil produksi film dan penambahan beberapa 

efek visual seperti black bars, color grading, video transition, 

audio dubber yang nantinya akan memperindah film yang dibuat. 
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Perancangan film pendek Gen Z dengan konsep visual yang 

digunakan adalah  menyampaikan  informasi tentang seorang anak 

yang melawan kepada orang tua demi untuk memiliki sebuah 

handphone dan pergaulan modern. Penulis akan menampilkan 

suasana keadaan  rumah Haris sebagai pembuka. Dan beberapa 

scene yang diambil di Jalan. 

Tabel 3.2 Scene. 

No Scene Keterangan 

1. Scene 1 Sebuah rumah warga sebagai visual tempat 

tinggal dari keluarga Haris. 

2. Scene 2 Haris yang pergi kerumah Anwar untuk mengisi 

pendaftaran online sekolah SMK Negeri 2 

Palembang dan menyelesaikannya.  

3. Scene 3 Anwar datang kerumah Haris untuk 

memberitahu bahwa ia dan Haris lulus dengan 

beasiswa. 

4. Scene 4 Ibu sedang mempersiapkan perlengkapan 

berkeliling ayah. Dan Haris yang sangat tak 

sabar untuk hari pertamanya masuk sekolah. 

5. Scene 5 Haris sedang mencari kelas barunya lalu 

bertemu Anwar dan ternyata mereka berdua 
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mendapatkan kelas yang sama. 

6. Scene 6 Haris pulang kerumah dengan keadaan kesal. 

7. Scene 7 Haris sedang ingin tidur. 

8. Scene 8 Haris sedang menunggu untuk tidur. 

9. Scene 9 Ibu yang membangunkan Haris untuk pergi 

kesekolah. Dan Haris menyiapkan perlengkapan 

sekolahnya 

10. Scene 10 Guru Haris dan Anwar memberitahu tentang 

bayarn SPP.  

11. Scene 11 Boby dan Haris pergi untuk menongkrong. 

12. Scene 12 Bobi dan Haris berada di tempat tongkrongan 

bersama teman Bobi. 

13. Scene 13 Haris langsung pulang kerumah setelah 

nongkrong. 

14. Scene 14 Haris meminta uang kepada Ayah. 

15. Scene 15 Ayah mendapatkan cukup uang untuk 

membelikan Haris handphone. 

16. Scene 16 Kesama luarga Haris sedang makan malam 

bersama. 

17. Scene 17 Ayah memberikan uang SPP Kepada Haris. 
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18. Scene 18 Haris kesal karena hanya mendapatkan uang 

sebagian dari ayahnya. Dan malam ini boby 

mengajak haris untuk ikut bersamanya lagi 

untuk menongkrong. Anwar curiga belakang ini 

haris berbeda dari biasanya. 

19. Scene 19 Haris dan anwar masuk kekelas dan duduk 

dibangku mereka. Lalu boby menghampiri haris 

untuk menanyakan uang yang ia rencanakan. 

 

20. Scene 20 Boby menjemput haris didepan lorong untuk 

membawanya ketempat tongkrongan. 

21. Scene 21 Boby menanyakan tentang uang yang Haris 

rencanakan. 

22. Scene 22 Malam ini keluarga haris makan malam. Dan 

haris berniat akan membicarakan tentang 

keinginannya untuk dibelikan hape oleh ayah. 

23. Scene 23 Pagi ini ibu menanyakan kepada haris, tentang 

keinginan dia untuk memiliki hp.  

24. Scene 24 Hari menjelang malam, ayah sangat senang 

dengan pekerjaan sampingnya ini. Ia telah 

bnyak menjual tisu. Dan ia sedang menggu 
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lampu merah lagi 

25. Scene 25 Hari semakin malam dan ayah ingin pulang 

melewati taman, sekalian berjualan tisu sisa 

siang tadi. 

26. Scene 26 Ayah berjalan menuju rumah, tapi dijalan ia 

terpikir untuk membelikan anaknya handphone. 

27. Scene 27 Ayah sedang berada di konter hp untuk 

membelikan haris hp supaya dia gak ngambek 

lagi. 

28. Scene 28 Ayah telah membelikan haris hape baru dan ia 

sedang berjalan kerumah. 

29. Scene 29 Haris masih memikirkan bagaimana ia bisa 

mendapatkan handphone dan ia merasa kesal. 

30.. Scene 30 Jasad Ayah dibawah kerumah dan Haris sangat 

bersedih. 

31. Scene 31 Haris masih memikirkan bagaimana ia bisa 

mendapatkan handphone dan ia merasa kesal. 

32. Scene 32 Anwar memberikan handphone yang ia 

temukan setelah Ayahnya kecelakaan. Haris 

sangat terpukul dan menyesalinya.  
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3.3.2 Konsep Huruf 

Konsep dan karakter huruf yang digunakan pada laporan 

tugas akhir ini adalah jenis huruf Serif (berkait) dimana merupakan 

jenis huruf yang modern agar dapat memberikan kesan modern, 

dan segar. 

Huruf yang digunakan adalah Times New Roman karena 

memiliki garis-garis kecil yang berdiri horizontal pada badan huruf. 

Garis-garis kecil ini biasa disebut juga counterstroke. 

Counterstroke inilah yang membuat huruf Serif lebih mudah dibaca 

karena garis tersebut membantu menuntun mata penonton melalui 

suatu garis teks. 

 

 

 

 

            Gambar 3.3.2 Font Times New Roman.  

       (Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian  

Penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu tentang 

suasana dan aktivitas pemeran yang memerankan adegan naskah yang 

berlokasi di Kost Amanda sebagai tempat pengambilan gambar rumah 

yang berada di Jalan Tombak, adegan lainnya di Jalan Kambang Iwak 

Kecil, SMK Negeri 2 Palembang, dan Jalan Bukit Kecil tersebut akan di 

liput dengan menggunakan teknik rekam secara digital. Proses pembuatan 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

UVWXYZabcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz1234567890!@#$%^&

*()_+ 
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film pendek ini penulis menggunakan kamera DSLR Nikon D7200 dan 

dalam proses editing juga penulis menggunakan software Adobe Primere.  

3.5 Alat dan Bahan  

3.5.2 Alat 

Proses pembuatan film pendek ini tentu memiliki beberapa alat 

dan bahan yang dibutuhkan guna mendukung berjalannya proses 

projek, berikut alat yang digunakan penulis :  

1. Kamera DSLR 

Penulis menggunakan Kamera  DSLR Nikon D7200 

sebanyak 2 unit untuk dapat melakukan pengambilan gambar film 

pendek di SMK Negeri 2 Palembang, di Kost Amanda di Jalan 

Tombak, Kec Kemuning Kota Palembang, spot kedua yaitu di 

Jalan Kapten A. Rivai, 24 Ilir Kota Palembang, spot ketiga berada 

dikawasan Masjid Raya Taqwa  di Jalan Telaga, 30 Ilir, Kec. Ilir 

Barat I, Kota Palembang 

 

 

 

 

 

                                          Gambar 3.2 Kamera DSLR Nikon D7200. 

       (Sumber : Dokumen Pribadi) 
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2. Lensa 

Penulis menggunakan Lensa KIT 55 mm sebanyak 2 unit. 

Lensa kit bisa dipakai seagai Tele pendek maupun wide angle. 

Lensa ini mumnya berukuran 18-55 mm. Secara umum lensa kit 

menghasilkan gambar yang lebih tajam dan jernih dibandingkan 

dengan lensa zoom.  

 

 

 

 

 

 

                                                       Gambar 3.3 Lensa KIT 55 mm. 

         (Sumber : Dokumen Pribadi) 

3. Tripod (Kaki Tiga)  

Tripod sebanyak 2 unit yang digunakan sebagai stan untuk 

membantu agar badan kamera bisa berdiri dengan tegak. hal ini 

dimaksudkan untuk mengurangi kelelahan fotografer dalam 

mengambil bahan.  

 

 

 

                                                           Gambar 3.4 Tripod. 

    (Sumber : Dokumen Pribadi) 
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4.  Laptop 

Penulis menggunakan laptop HP yang didukung dengan 

prosesor Intel Core i7 6700HQ dan RAM 16GB dan VGA Intel 

NVIDIA untuk penyimpanan data. Laptop Core i7 ini didukung 

memori HDD 1 TB. Jadi laptop ini cukup ideal untuk dipakai 

menjalankan aktivitas multimedia. Hp pavilion 15-bc028tx 

 

 

 

 

                                  Gambar 3.5 Laptop.  

   (Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

5.  Handphone dan Headset 

Telepon genggam atau handphone (disingkat HP) adalah 

perangkat telekomunikasi elektronik yang berfungsi untuk 

melakukan dan menerima panggilan telepon, telepon genggam 

umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan 

pesan singkat, selain itu handphone memiliki fungsi lain seperti 

telepon genggam musik, telepon genggam kamera, dan telepon 

genggam jejaring sosial. Penulis menggunakan handphone type 

Oppo A3S dan headset (pelantang telinga adalah perangkat 

elektronik gabungan antara headphone dan mikrofon) untuk 

proses perekaman suara (dubbing). 
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        Gambar 3.6 Handphone dan Headset. 

                (Sumber : Dokumen Pribadi) 

 3.5.2   Bahan 

1. Alat Tulis Kantor  

2. Software Editing (Adobe Premiere) 

 
 

Gambar 3.8 Adobe Premiere. 

3.6 Tahap Pengerjaan 

3.6.1 Pra Produksi  

Menurut Wardhani dan Sudjudi (2014: 5) pra produksi, 

yaitu tahap di mana dilakukan riset data, penganalisisan masalah, 

kemudian pencarian solusi. Setelah itu, dilakukan observasi ke lokasi 

untuk melihat secara langsung sekaligus merancang perencanaan 

pada saat produksi nanti. Tahap pra produksi terdiri dari beberapa 

tahap pembuatan yang telah di buat sebelumnya yaitu riset 
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informasi, membuat storyboard dan membuat naskah dari hasil 

kuisioner untuk mempermudah penulis pada saat tahap produksi. 

3.6.1.1 Riset Informasi 

Mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang 

anak generasi z dan juga tentang peran orang tua di era 

modern ini untuk mempermudah dalam pembuatan 

storyboard. 

3.6.1.2 Storyboard 

Penulis membuat storyboard yang dirancang untuk 

memberikan gambar demi gambar yang diambil secara 

berurutan yang diadaptasi dari naskah shooting. Storyboard 

sendiri dibuat manual menggunakan alat sketch. 

             Tabel 3.3 Storyboard. 

No Gambar Keterangan 

1  

  

 
 

 

Gambar landscape 

pemain yang sedang 

mengerjakan daftar 

online sekolah SMK 

Negeri 2 Palembang. 
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2  

   
 

 

Gambar landscape 

pemain yang sedang 

mencari kelas baru. 

3  

  

 

 

Gambar landscape 

pemain yang sedang 

berbincang didepan 

sekolah SMK Negeri 2 

Palembang. 

 

 

 

 

 

4 \ 

   

 

 

Gambar ini 

memperlihatkan 

pemain sedang 

berkumpul membahas 

tentang game online. 

5  

 

 

Gambar pemain 

sedang tertidur 

dikamarnya. 
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6  

 

 

Gambar pemain 

sedang menaiki 

kendaran untuk pergi 

ketempat tongkrongan. 

7  

 

 

Gambar pemain yang 

sedang kelelahan 

karena berkeliling 

mencari uang. 

8  

  

 

 

Gambar pemain yang 

ssedang 

mempersiapakn 

barang untuk pergi 

sekolah dan untuk 

berkeliling. 
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9  

  

 

Gambar pemain yang 

sedang melamun. 

10  

    

 

Gambar main sedang 

bercanda didepan 

kelas. 

 

3.6.1.3 Naskah 

Film pendek yang penulis buat menggunakan naskah 

atau narasi untuk memperjelas apa yang di visualisasikan 

pada film pendek tersebut. Berikut naskah pada “Film Pendek 

Gen Z Sebagai Media Edukasi Pentingnya Memuliakan 

Orang Tua”. 

 Scene 1. Int. Didalam rumah (malam) 

Kamera Close-Up  lalu Long Shot rumah Haris secara 

keseluruhan 

Sound effect : Bunyi jangkrik 

Cut to... 
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Scene 2. Int. Dirumah Anwar (siang) 

Cast : Haris dan Anwar 

Haris sudah sampai dirumah anwar. Haris duduk di 

ruang tamu rumah anwar. Haris dan anwarpun segera 

mendaftar online melalui laptop anwar.  

Haris : Assalamualaikum... 

Anwar : Waalaikumsalam.... 

Haris : Bagaimana war, soal pendaftarannya? 

Anwar : “Riss... kamu yakin pendaftarannya dibuka hari   

ini?” (tanya anwar) 

Haris : “Aku yakin banget, waktu itu aku lewat depan 

sekolah itu dan melihat papan pengumumannya 

di gerbang sekolah”  

Anwar : “Yakin yaaaa. Yaudah aku buka dulu” (sibuk 

dengan laptop). 

Scene 3. Int. Didalam rumah (siang) 

Cast : Haris, Ibu Haris, dan Anwar 

Dari semalam haris sangat kebingungan, takut dan 

deg-degan akan hasil pendaftaran online. Dan siang ini anwar 

datang untuk memberikan kabar itu. Ibu yang sedang 

berberes rumah. 

Anwar : “Hariiissss...... hariiiss....” (memanggil haris dari 

luar rumah haris) 

Haris  : “Oohh iyaaa anwar” (keluar pintu rumah) “ ada  

kabar apa war?” (penasaran) 

Anwar : “Alhamdulillah aku masuk ris, dan kamu masuk 

dengan beasiswa” (bersemangat) 

Haris  : “Alhamdulillahhhhhhh yaaaa alllaaahhhhhh.... 

“(bahagia), ibu sini bu tadi anwar bilang sama 

haris katanya haris masuk ke sekolah itu bu 

Ibu  : Alhamdulillah, anak ibu masuk 

Anwar  : Syukur ris, hebat kamu 

Haris   : Iya, gak nyangka kita satu sekolah lagi 

Anwar  : Yes, alhamdulillah 

Cut to... 
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Scene 4. Ext. Dihalaman rumah (pagi) 

Cast : Haris, Ayah Haris, Ibu Haris 

Pagi ini ayah sedang menyiapkan barang-barang 

untuk dibawa berkeliling, ayah dibantu oleh ibu. Dan hari ini 

menjadi hari pertama haris pergi  ke sekolah. Haris terlihat 

sangat bersemangat.  

Haris  : “Ayah, aku sudah siap nih..” (sambil memakai 

sepatu) 

Ayah   : “Iya anak, ini uang jajan kamu” 

Haris  : “Sepuluh ribu, banyak sekali ayah” 

Ayah    : “Sisanya simpan di tabung, ohya bu apakah 

barang ayah sudah siap bu” 

Ibu          : “Iya ayah sudah siap” 

Ayah   : “Kami berangkat dulu bu.. assalamuallaikum” 

(memberikan tangan untuk di salami) 

Ibu  : “Iya ayah, hati-hati dijalan. Waallaikumsalam” 

(mensalami tangan ayah) 

Haris  : “Haris juga pergi bu. Assalamuallaikum” 

(mensalami tangan ibu) 

Ibu   : “Iya nak, waallaikumsalam” 

Kemudian haris dan ayah pergi meninggalkan rumah. 

Cut to... 

Scene 5. Int. Didalam kelas (pagi) 

Cast : Haris dan Anwar 

Hari ini menjadi hari pertama haris masuk sekolah. 

Sekolah yang sangat internasional dan siswa disini juga 

banyak dari kalangan keatas, haris merasa sangat beruntung 

masuk sekolah ini. Haris dan anwar dengan tidak sengaja 

mendapat kelas dan jurusan yang sama yaitu komputer.  

Anwar : “Hariiiissssss.....” (teriak didalam kelas yang 

melihat haris didepan pintu kelas) 

Haris  : “Ehh anwar kita ternyata kita bisa sekelas 

yahhhh” (masuk kelas) 

Anwar : “Iya, kebetulan banget “ (meminta haris duduk 

disebelahnya) 
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Haris   : “Iya” (duduk disebelah anwar). 

Cut to... 

Scene 6. Int. Dirumah (sore) 

Cast : Ibu, dan Haris  

Haris pulang dari sekolah dan baru sampai dirumah. Raut 

mukanya sangat kesal dan tidak acuh terhadap ibunya. 

Haris  : (masuk rumah) 

Ibu  : Haris,, makan dulu nak. (duduk melipat pakaian) 

Haris  : (diam dan berjalan menuju kamar) 

Ibu  : (heran) 

Cut to.. 

Scene 7. Int. Dirumah (malam) 

Cast : Haris 

Haris berbaringkesal dikamarnya. Hingga tertidur. 

Cut to.. 

Scene 8. Int. Didepan rumah (pagi) 

Cast : Haris, Ayah Haris, Ibu Haris 

Keesokan pagi, terlihat ibu sedang membangunkan 

haris dan ayah sedang menyiapkan barang-barang yang akan 

dibawa untuk berkeliling mencari nafkah keluarga kecilnya 

Haris   : (masih tidur) 

Ibu  : “Haris bangun nak.” (menggoyangkan badan 

haris) 

Haris  : “Aahhhh.. jam berapa sekarang bu?” (bangun dan 

mengucek mata) 

Ibu  : “Sudah jam 8 pagi nak, cepat bangun nak” 

(berdiri dan keluar kamar haris) 

Haris   : “Iya bu” (berdiri dan masuk kamar mandi) 

Cut to... 
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Scene 9. Ext. Dihalaman rumah (pagi) 

Cast : Haris, Ayah Haris, Ibu Haris 

Di pagi hari yang cerah ini terlihat haris sangat 

terburu-buru pergi kesekolah karena jam sudah menujukan 

pukul 06:40 WIB. Haris sangat panik kalau dia akan telat 

pergi kesekolah. Terdengar suara batuk ibu yang tidak berdiri 

dari kasurnya. Ibu yang dari tadi tidak melakukan aktifitas 

membantu ayah untuk menyiapkan barang-barang.  

Haris  : “Aduh sepatuku dimana ya...” (kebingungan 

mencari sepatu) 

Ayah  : “Ini ada disebelah ayah ris sepatu kamu “ 

(menunjukan sepatu haris yang berada disebelah 

ayah) 

Haris  : “Oh iya “ (menghampiri ayah dan memakai 

sepatu ) “ayah ayo kita pergi, haris udah telat” 

(berdiri dan membenarkan tas) 

Ayah  :“Bentar nak, ayah lihat ibu dulu” (masuk kedalam) 

Cut to... 

Scene 10 . Int. Digerbang sekolah (siang) 

Cast : Haris, Anwar, dan Bobby 

Hari ini menjadi bulan pertama anak-anak sekolah 

harus membayar SPP sekolah. Haris sadar jika ia tak perlu 

membayar uang SPP nya namun iya diperolok oleh bobby 

agar dapat uang SPP dari ayah haris.  

Guru  : “Ehh anak-anak “ (berhenti mengampiri anwar 

dan haris) 

Haris dan anwar : Iya buk ? 

Guru  : Oiya ibu lupa kasi kabar kalau bulan ini bayar spp 

ya. Tolong beritahu teman-teman kalian ya 

Anwar  : Iya buk 

Guru    : Iya sudah ibu tinggal dulu ya(meninggalkan haris 

dan anwar) 

Haris dan Anwar : Iya buk. 

Anwar  : Aku temui temen dulu ya ris, kamu tunggu disini 

Haris     : Iyaa 
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Anwar  : Meninggalakan haris 

Boby  : Bobi datang menghampiri haria )“heyy riiss  “ 

(memanggil haris) 

Haris  : (menoleh). 

Boby  : “Entar malem ada acara gaa? Nongkrong yuk” 

(mendekati haris) 

Haris  : “Mau kemana” (menjawab) 

Boby  : “Ikut aja entar juga tau”  

Cut to ...... 

Scene 11. Ext. Didepan Lorong  (Malam) 

Cast : Haris, Bobby, dan teman-teman 

Boby sedang menunggu haris didepan lorong lalu 

haris datang dan mereka menuju tempat tongkrongan.  

Cut to... 

Scene 12. Int. Di Cafe (Malam) 

Cast : Haris dan Bobby 

Tiba ditongkrongan .. 

Haris : (melongo) 

Boby      : “Oiii broo” (menyapa teman2nya yang telah 

berada di cafe) 

Teman 1 : “Oiii bob, siapa tuh, temen baru ya?” (menyindir 

   haris) 

Teman 2 : “Iya ni udah ngajak yang baru aja “  

Boby     : “Oh iya ini temen sekelas aku, namanya haris, 

duduk sini ris” (memperkenalkan haris dan mulai 

duduk dan diikuti dengan haris) 

Haris        : “Hai semua”  

Teman-teman bobby : hai haris.... 

Teman 2  : Bro, gua kesana dulu yah.... 

Boby dan teman2nya mulai sibuk dengan handphone 

mereka untuk bermain game online. Dan haris hanya duduk 

terheran2. 
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Boby : “Ayo ris kita main bareng!”  

Haris : “Main apa bob? “ (heran) 

Boby  : “Ini loh (sambil menunjukan hp kepada haris) 

mobile legend, masa kamu ga tau sih ris? “  

Haris : “Ga tau bob..., aku ga punya hp” 

Boby  : “ Kamu kan disekolah tadi dapet beasiswa, kamu 

sudah kasih tau orang tua kamu belom?.” 

Haris : ”Belum bob, emang kenapa bob???” 

Boby : “Gini aja deh ris, kenapa kamu ga bohong aja 

sama orangtua kamu. kamu bilang aja ga dapet 

beasiswa, jadi tiap bulan kamu bisa dapet uang 

spp dari orang tua kamu dan kamu bisa beli hp 

biar kita bisa main bareng, masa kamu ga ada 

kepengenan punya  hp. Aku lihat anwar juga 

punya hape walaupun hape dia jadul.”   

Haris : (berpikir)  

Cut to... 

Scene 13. Ext. Dikamar (Malam) 

Cast : Haris 

 Haris langsung pulang kerumah setelah nongkrong 

bersama bobby dan teman teman 

Haris : “Bener juga ya kata si bobby tadi, nantikan aku 

dapet uang double. Udah dapet dari sekolah dan 

dapet juga dari ayah setiap bulannya. Kenapa aku 

tidak memikirkan itu. hahaha” 

Dan haris pun tertidur 

Scene 14. Ext.Didepan rumah (pagi) 

Cast : Haris, Ayah dan Ibu 

 Seperti biasa pagi ini haris dan ayah bersiap 

berangkat keluar rumah, haris yang akan pergi kesekolah dan 

ayah pergi berkeliling mencari nafkah. 

Haris : “yah, haris besok minta uang spp untuk bulan ini” 

Ayah : “Berapa ris?” 

Haris  : “Spp haris Rp.600.000/bulan” 
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Ayah : (berpikir) “emang kamu bayaran spp terakhirnya 

kapan?” 

Haris : “2 hari lagi yah” 

Ayah : “Iya nanti ayah bayar spp kamu” 

Haris : “Iya ayah” 

Ayah      : “Ayah berangkat dulu ya bu,” (mengangkat kotak 

sol sepatu dan menjulurkan tangan ke ibu) 

Ibu  : (menyalim ayah) 

Haris dan ayah nya pun meninggalkan rumah.  

Cut to... 

Scene 15. Ext. Dijalan (sore) 

Cast : Ayah dan Haris 

Hari sudah menjelang sore, waktunya ayah untuk 

pulang kerumah. Ayah terlihat sangat lelah, ayah merasa 

sakit dibagian dadanya karena ayah memang mengidap sakit 

asma. Ketika ayah pulang, ayah tidak lupa untuk memberi 

sedikit rejekinya kepada oarang-orang yang sedang 

mengemis.  

Ayah : “Alhamdulilah hari ini dapat uang yang cukup 

untuk mencukupi kebutuhan belakangan ini.” 

(berjalan pulang).  

Lalu ayah pulang kerumah. 

Cut to... 

Scene 16. Int. Dirumah (malam) 

Cast : Ayah, dan Haris 

Keluarga haris sedang makan malam bersama dan 

haris memecahkan keheningan dengan mempertanyakan 

tentang uang spp nya kepada ayah. 

Haris : “Ayah, bagaimana uang spp haris? “  

Ayah  : “ Oarah dan meninggalkan ayah. 

Cut to.... 
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Scene 17. Ext. Didpn rumah (pagi) 

Cast : Ayah, ibu dan Haris 

Haris yang kesal masih terbawa dipagi hari ini.  

Haris : (sedang memakai sepatu) 

Ayah  : (menoleh haris) “ ini uang spp nya nak” 

(memberikan uang) “ nanti ayah cari lebihnya, 

dan kalau sudah ayah dapatkan uangnya nanti 

ayah kesekolah kamu untuk ngomong dengan 

orang keuangannya “  

Haris  : (menerima uang) “ ehhmmm... ayah ga usah 

kesekolah. Nanti aku saja yang ngmong sama 

orang keunagan” (gugup dan takut) 

Ayah  : “Oh yasudah kalau begitu nak” (heran) 

Haris   : “ Haris pergi sekolah dulu ya, assalamuallaikum” 

Cut to.. 

Scene 18. Ext. Di depan kelas (pagi) 

Cast : Haris, dan Anwar  

Haris kesal karena hanya mendapatkan uang sebagian 

dari ayahnya. Dan malam ini boby mengajak haris untuk ikut 

bersamanya lagi untuk menongkrong. Anwar curiga belakang 

ini haris berbeda dari biasanya. 

Haris : “Uuhhh kenapa Cuma dapet segini sih?” 

(memegang uang) 

Anwar  : “Doorrrr.....!!!” (mengejutkan haris dari belakang) 

Haris    : (kaget) “eh kamu ini war!!!”  

Anwar  : (melihat haris memegang banyak uang) “ eh 

banyak banget tuh uang, emang uang beasiswa 

kita udah bisa diambil ya?” (heran) 

Haris   : (gugup) “eeeee... eeee.... iniii..annuuu... eeeee ini  

uang buat beli obat ibu aku war.. “ (gugup) 

Anwar   : “ Tapi kok tumben kamu yang pegang? Emang 

nya ayah kamu ga sempet belinya ya? “ (heran) 

Haris    : “ Eemmm iya war, eh masuk yuk. “ (mengalihkan 

pembicaraan) 

Anwar  : “Ohh iyaa ayoo ayoo” (merangkul haris) 
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Dan mereka pun masuk kelas. 

Cut to... 

Scene 19. Ext.Didepan Kelas (pagi) 

Cast : Haris, dan Bobby 

Haris dan anwar masuk kekelas dan duduk dibangku 

mereka. Lalu boby menghampiri haris untuk menanyakan 

uang yang ia rencanakan. 

Haris dan anwar : (duduk dibangku) 

Bobby  : “Risss woiii rissss...” (memanggil dan mendekati 

haris) 

Haris      : “Iya bob” (menoleh boby) 

Bobby   : “Gimana nih? Udah dapet belom? “ 

Haris : (berdiri mendekati boby) “eh bob jangan 

ngomong disini. Nanti aja” (menoleh anwar) 

Bobby    : “Oh iya ris siap, nanti malem jadi kan?” 

Haris       : “Jadi dong” 

Bobby    : “Yaudah nanti aku jemput” 

Haris      : “oke” 

Bobby    : (meninggalkan haris) 

Cut to.... 

Scene 20. Ext. Dilorong (malam) 

Cast : Haris, dan Bobby 

Boby menjemput haris didepan lorong untuk 

membawanya ketempat tongkrongan. 

Cut to... 

Scene 21. Ext. Dicafe (malam) 

Cast : Haris, Bobby, dll 

Bobby  : “Kayaknya ada yang lagi banyak duit ni?” 

(merayu haris) 

Haris    : (tertunduk malu) 

Bobby    : “Gimana ris? Berhasil kah ide kemaren itu ?” 
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Haris  : Iya berhasil bob tapi gak seperti apa yang aku 

bayangkan. Mana cukup untuk membeli hp 

Bobby  : Sudah sabar aja, masih banyak jalan lainnya. Ya 

Cuma aku tuh kasihan saja sama kamu, kita-kita 

pada punya masa kamu engga? Hahahahah 

Haris : (kesal) 

cut to.. 

Scene 22. Int. Dirumah (malam) 

Cast : Ayah, Ibu, Haris 

Malam ini keluarga haris makan malam. Dan haris 

berniat akan membicarakan tentang keinginannya untuk 

dibelikan hape oleh ayah. 

Haris  : Ayah, aku mau sesuatu 

Ayah  : Apa itu nak? kalau itu hal yang bisa ayah 

usahakan, ayah akan usahakan itu nak. 

Haris  : Ayah janji? 

Ayah  : Iya, kamu mau apa? 

Haris  : Aku mau dibelikan hape 

Ayah  : (kaget) hape? 

Haris  : Iya ayah, lagian aku sudah smk wajar kalau aku 

mau hal yang berbau elektronik itu. Karena 

semua orang dan teman-temanku sudah 

mempunyainya. 

Ayah  : (berpikir mengingat waktu itu ia melihat anwar 

memegang hape) apakah mungkin karena haris 

melihat anwar memegang hape dan ia jadi mulai 

ingin mempunyainya juga? 

Haris   : Ayahh? (membangunbkan lamunan ayah) 

Ayah  : Iya. Akan ayah usahakan untuk membelikanmu 

hape nak. sekarang habiskan makanmu dan 

pergilah belajar.  

Haris  : Iya ayah. 

Cut to... 
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Scene 23. Int. Dirumah (pagi) 

Cast : Ayah, Ibu, Haris 

Pagi ini ibu menanyakan kepada haris, tentang 

keinginan dia untuk memiliki hp.  

Ibu      : Ris, untuk apa kamu pingin punya hape? 

Haris  : Untuk bisa berkomunikasi sama temen2 buk, bisa 

mencari jawaban pelajaran yang aku ga ngerti dan 

banyak hal lain yang positif dilakukan buk. 

Ibu   : Memangnya semua orang di sekolah kamu itu ada 

hape nak? 

Haris  : Ada buk, haris tuh malu buk sama temen2, 

mereka semua punya hape, ya aku juga pingin 

punya hape. (berdiri dan bersiap pergi) yasudah 

buk, aku pergi dulu. Assalamuallaikum 

(menyalim ibu dan pergi) 

Ibu  : Waallaikumsalam. 

Cut to... 

Scene 24. Ext. Dilampu merah (sore) 

Cast : Ayah 

Hari menjelang malam, ayah sangat senang dengan 

pekerjaan sampingnya ini. Ia telah bnyak menjual tisu. Dan ia 

sedang menggu lampu merah lagi.  

Ayah : Alhamdulillah, rejeki hari ini lumayan banyak 

Cut to... 

Scene 25. Ext. Ditaman (malam) 

Cast : Ayah dan Pelanggan 

Hari semakin malam dan ayah ingin pulang melewati 

taman, sekalian berjualan tisu sisa siang tadi. 

Ayah  : Permisi mas mba, tisunya 

Pelanggan  : Tisunya tinggal berapa lagi pak 

Ayah  : Tinggal 2 lagi mas 

Pelanggan : Boleh saya beli semuanya pak? 

Ayah    : Boleh mas. 
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Pelanggan  : Jadinya berapa pak? 

Ayah    : 10 ribu saja mas 

Pelanggan  : Ini uangnya pak 

Ayah  : Banyak banget mas 

Pelanggan  : Gakpapa pak, ini rejeki buat bapak dari Allah 

SWT. 

Ayah    : Alhamdulillah, terima kasih yaallah 

Pelanggan  : Kalo boleh saya tahu kenapa bapak gak ngemis 

saja pak ?. Kan kalo ngemis bapak gak perlu 

capek-capek keliling dan lagian penghasilannya 

juga lebih banyak dari pada bapak jualan tisu 

kaya gini. 

Ayah         : Sebenarnya saya ini tukang sol sepatu keliling 

mas, jadi berhubung kebutuhan keluarga saya 

lagi banyak kekurangan, saya kerja sampingan 

sebagai tukang tisu 

Pelanggan : Nah, alasan bapak gak ngemis apa? 

Ayah  : Nnanti anak saya malu mas, kebetulan dia juga 

baru masuk sekolah mas nanti teman-temannya 

melihat saya 

Pelanggan  : Ohh. Bijak sekali bapak, kalu begitu bagus deh 

bapak mau bekerja keras, kami doain bapak 

dapat rejeki yang banyak dan diberikan 

kesehatan aamiin 

Ayah  : Aamiin, makasih ya mas mbak 

Pelanggan  : Iyaaa... 

Cut to... 

Scene 26. Ext. Dijalan (malam) 

Cast : Ayah  

Ayah berjalan menuju rumah, tapi dijalan ia terpikir 

untuk membelikan anaknya hape. 

Ayah  : Alhamdulillah ya allah.. (memegang erat uang) 

Apa aku langsung belikan haris hape saja ya? 

(berpikir) iya mungkin langsung beli saja biar 

haris tidak mengambek lagi dan dia jadi senang.  

Ayah berjalan menuju konter hape. 
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Cut to... 

Scene 27. Ext. Dikonter Hp (malam) 

Cast : Ayah dan Pelanggan 

 Ayah sedang berada di konter hp untuk 

membelikan haris hp supaya dia gak ngambek lagi 

Ayah : Mba, saya mau beli hp 

Penjual    : Ohhiya, mau tipe yang mana pak? 

Ayah : Yang terbaru dan terkini mbak 

Penjual    : Ohhiya ini, bisa di lihat dulu pak. 

Ayah       : Yaudah mba saya ambil yang ini saja 

Penjual    : Yang ini harganya 2 juta ya 

Ayah : (menghitung uang), ini mbak uangnya 

Penjual    : Iya ini sama wadahnya 

Ayah       : Akhirnya haris, terima kasih mba 

Penjual    : Iya sama sama 

Scene 28. Ext. Didepan konter (malam) 

Cast : ayah 

Ayah telah membelikan haris hape baru dan ia sedang 

berjalan kerumah 

Ayah  : Alhamdulillah, akhirnya kebeli juga hp untuk 

haris. mahal juga ya untuk sebuah hape seperti 

ini. (menatap kotak hape) sisa uangnya bisa tebus 

obat ibu semuanya sebagai stok dirumah. 

Lalu pergi. 

Cut to.. 
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Scene 29. Int. Dirumah (malam) 

Cast : Ibu dan Haris 

Haris masih memikirkan bagaimana ia bisa 

mendapatkan hape.  

Haris  : Aku sudah sabar buk! Aku capek sabar terus 

Ibu  : Haris istigfar nak, kamu ga boleh seperti ini. 

Ayahmu pasti akan membelikanmu hape.kamu 

harus bersabar. Ibu ga suka kamu seperti ini 

Haris  : Ibu sama ayah itu sama saja! (meninggalkan 

kamar dan pergi dari rumah) 

Ibu   : Harisss.... (memanggil haris) 

Cut to...  

Scene 30. Ext. Dijalan dan didepan konter (malam) 

Cast : Ayah dan Anwar 

Ayah sedang berjalan dipinggir jalan untuk menuju 

rumah, ayah yang memegang kantong plastik merah yang 

berisi hape dan obat ibu itu sangat merasa bersyukur dan tak 

sabar untuk cepat sampai dirumah dan memberikan bingkisan 

itu kepada mereka. 

Ayah  : Mereka pasti sangat senang dengan aku 

membawakan rezeki ini kepada mereka. 

(tersenyum2)  

Cut to... 

Anwar habis membeli kuota untuk hapenya dan 

berjalan untuk pulang kerumahnya. 

Lalu terlihat motor yang sedang mengebut yang 

berada dibelakang ayah tiba-tiba menabrak ayah. Dan 

ayahpun terjatuh kedepan. Kejadian itu dilihat langsung oleh 

anwar . anwar langsung berteriak. Lalu motor tersebut lari 

tanpa memberikan pertolongan. 

(tertabrak) 

Ayah  : Aahhh.. (terjatuh kedepan dan terguling-guling, 

kepalanya terbentur trotoal dan iapun meninggal 

ditempat) (bingkisan yang ia bawak teruntal) 

Anwar  : (kaget, berteriak dan mendekati ayah) 

Cut to... 
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Scene 31. Int. Dirumah (sore) 

Cast :  Haris, Anwar, Ibu, Ayah, 

Jasad ayah haris dilarikan kerumah sakit dan ternyata 

ayah meninggal ditempat. Lalu jasad dibawa kerumah untuk 

didoakan dan diurus pemakamannya. Ibu sangat sedih yang 

kehilangan ayah. Terlihat anwar shock karena ia sendiri yang 

melihat ayah tertabrak. Lalu kemudian haris pulang dan kaget 

melihat semua orang berada dirumahnya dan melihat sosok 

yang ditutup kain terbaring ditengah orang2 yang duduk 

didalam rumah. 

Ibu dan anwar : Menoleh haris 

Haris  :  Kaget dan berjalan masuk rumah, haris terduduk 

didepan jasad ayahnya yg masih ditutup kain lalu 

membukanya.  

Haris  : “Ayah?” kaget dan mulai meneteskan air 

matanya. “ayaaaaaaahhhhhhhh!!!!!! 

Ayaaaaaaaaahhhhhh banguunnnnnn!!!!!!! 

Ayaaahhhhhh” menangis meraung2 

Anwar  : Merangkul bahu haris. “sudah ris, kamu hrus 

ikhlasin ayahmu”  

Haris     : “Ayaaahhhhhhhhh....” 

Cut to.... 

Scene 32. Int. Dirumah (pagi) 

Cast  : Haris, Ibu , Anwar 

Haris : Melamun 

Ibu : Bersedih 

Lalu anwar masuk rumah  

Anwar : Permisi, haris ini aku mau kasih kamu 

sesuatu(memberikan kotak hp yg dibungkus 

plastik) 

Haris : Menerima kantong itu lalu membukanya “ hape?” 

kaget  

Ibu : Menoleh haris 

Anwar : Iya itu hape barumu, ayahmu yang belikan hape 

itu. Sebelum ia ditabrak, aku melihatnya 

memegang kantong itu. 
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Haris     : “Ayah?” sedih. “maafkan aku ayah, aku menyesal 

pernah meminta ini kepadamu. Aku ingin ayah 

disini..” menangis. 

Ibu          : Menangis (lalu memeluk haris) 

Haris       : “Ayaaahhhhhh...” 

Cut to.. 

.... SELESAI .... 

3.6.2 Produksi  

Tahap produksi merupakan tahap selanjutnya setelah pra 

produksi, tahap ini meliputi pengambilan gambar di kawasan Kost 

Amanda yang berada di Jalan Tombak Kemuning, Kawasan Jalan 

Kambang Iwak Kecil dan Jalan Simpang 4 Lampu Merah Sushi Tei 

langsung yang disesuaikan dengan storyboard sebelumnya. 

Pengambilan gambar pada tahap ini disesuaikan dengan angle 

kamera, seperti Long Shot, Medium Shot, Close Up Shot, dan angle 

lainnya. Pengambilan gambar yang dilakukan penulis dalam proyek 

ini dimulai pada siang hari untuk pengambilan gambar suasana siang 

dan pada malam hari untuk pengambilan gambar suasana malam 

dimana semua suasana telah disusun kedalam naskah untuk 

mendapatkan view yang diinginkan. Sehingga dalam proses produksi 

lebih teratur dan terarah.  
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Tabel 3.5 Tipe Shot 

No Tipe Shot Keterangan 

1. 

 

 

 

   

 
 

 

Long Shot (LS) yaitu 

teknik pengambilan 

gambar yang 

memperlihatkan latar 

secara keseluruhan 

dalam segala dimensi 

dan perbandingan. 

Penulis banyak 

mengambil gambar 

dengan teknik ini salah 

satunya seperti gambar 

disamping yang 

memperlihatkan rumah 

warga yang berada 

dikawasan Jalan 

Tombak Kemuning. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Close-up Shot (CU) yaitu 

pengambilan gambar 

yang memfokuskan pada 

subjeknya atau bagian 

tertentu. Penulis 

mengambil gambar 

rumah firma, rumah khas 

Palembang. 

4.  

 
 

Medium Shot (MS) yaitu 

pengambilan gambar 

yang memperlihatkan 

pokok sasaran secara 

lebih dekat degan 

mempersampingkan latar 

belakang maupun detail 

yang kurang perlu. 

Penulis mengambil 

gambar pemain yang 

sedang berbincang. 
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3.6.3 Pasca Produksi 

Tahap pengerjaan editing film pendek ini penulis 

menggunakan software Adobe Primere yang meliputi penggabungan 

antara potongan video yang telah diambil dan diberi nama sesuai 

scene dari tahap produksi sebelumnya menjadi film pendek yang 

utuh. Setelah melakukan pemotongan video dan menggabungkan 

video, penulis melakukan pengisian suara tambahan agar suara 

terdengar jelas sebagai narasi, kemudian memberi warna pada video. 

3.6.3.1 Tahap Pembuatan 

Tahap pengerjaan editing film pendek ini penulis 

menggunakan software Adobe Primere, langkah-langkah 

pengerjaan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Tahap pengerjaan awal dalam editing film pendek gen 

z ini adalah dengan menggabungkan gambar yang 

telah diambil ke Software Adobe Premiere. Langkah 

awal yang dilakukan ialah membuka Software Adobe 

Premiere + New Project.  

 

 

 

 

              Gambar 3.9 Tahap Awal Adobe Premiere. 
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Setelah memilih New Project, maka akan 

tampil area kerja dengan panel editing untuk 

memasukan bahan video yang telah disiapkan pada 

tahap produksi. 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.10 Area Kerja. 

b. Setelah tahap awal ini sudah dilakukan, lalu tahap 

selanjutnya adalah memasukan video yang ingin 

dimasukan ke lembar kerja dengan cara Pilih File + 

Import + pilih video yang akan di edit. 

 

 

 

 

               Gambar 3.11 Proses Import File. 

Tahap selanjutnya adalah memindahkan file 

video dari Tab Project ke Track Video, untuk 

menggabungkan semua video yang telah diberi nama 
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pada tiap scene yang ada didalam naskah. Caranya 

dengan langsung drag video ke Panel Track Video. 

 

 Gambar 3.12 Proses Drag Video ke Panel 

Timeline. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis 

Hasil dari analisis ini menunjukan penguraian masalah yang 

ada untuk mendapatkan gambaran objek secara menyeluruh. Analisis 

dalam hal ini diperlukan untuk dapat memperoleh kesimpulan dari 

permasalahan yang dihadapi. Secara garis besar terdapat beberapa 

analisis yaitu, analisis visual.  

4.1.1 Analisis Visual 

Analisis yang dilakukan dalam membuat perancangan 

yang nantinya akan di evaluasi, di review, dan di revisi agar 

sesuai jenis, bentuk, dan fungsinya dengan baik. Setelah semua 

desain dilakukan maka hasil akhirnya sesuai dengan tema dan 

konsep. Film pendek ini memberikan black bar berwarna hitam. 

Fungsinya tidak lain untuk memberikan kesan cinematic view. 

4.1.2 Analisis Huruf 

Pembuatan film pendek dalam hal pemilihan huruf 

yang dipakai adalah dari jenis huruf Sans Serif dan memiliki 

nama Times New Roman dimana memiliki karakteristik modern 

dan dapat lebih mudah dibaca karena garis tersebut membantu 

menuntun mata penonton melalui suatu garis teks. 
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Gambar 4.1 Jenis Huruf Times New Roman. 

Menurut Kartika (2019: 314) Huruf Sans Serif adalah 

huruf yang memiliki jenis tanpa kait atau serif, jenis huruf ini 

memiliki sifat yang sangat mudah diaplikasikan di berbagai media 

sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk video yang di buat. 

Perkembangan Sans Serif memiliki banyak sekali jenisnya. 

Alasan memilih Times New Roman adalah karena font memiliki 

karakteristik yang modern dan mudah dibaca dan dipahami oleh 

audience. 

4.1.3 Analisis Warna 

Warna yang di maksud adalah color grading pada video. 

Pada proses color grading editor melakukan perubahan yang 

dapat dibagi dalam 2 area utama yaitu perubahan tone dan 

perubahan warna juga sebagai pemerataan warna di setiap  video. 

Perubahan pada 2 area ini maka kita dapat melakukan proses 

color grading untuk membuat warna dari video lebih hidup. 
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4.1.4 Analisis Suara 

Proyek film pendek ini menggunakan backsound Musik 

dan di isi suara narasi oleh para pemain yaitu Nyimas Desy 

Zahara (15 tahun) sebagai Ibu, Ari Wijaya (19 tahun) sebagai 

Haris, Aryo Wiranata (15 tahun) sebagai Anwar, dan Janurisman 

Hartono (23 tahun) sebagai Ayah, Haisyah RachmaPutri Haryanti 

(20 tahun) dan Ahmad Asya’ari (24 tahun) sebagai Pemain 

Tambahan. Narasi suara ini bertujuan sebagai keterangan dari 

gambar yang di visualisasikan yang diterapkan sebagai 

pendukung video. Backsound Musik tidak memiliki copy right 

atau hak cipta, sehingga bebas digunakan banyak pihak untuk di 

publish ke media internet. Backsound yang digunakan dalam 

proyek video ini menggunakan instrument dari e-soundtrack lagu 

dari boyband Ungu dengan judul Bila Waktu. Fungsinya untuk 

menambahkan kesan dramatis pada film pendek. 

(sumber:https://www.youtube.com/watch?v=CLIbqSVQOU0). 

4.2 Perancangan 

Perancangan yang dilakukan dalam pembuatan film pendek 

adalah berupa informasi yang disampaikan kepada masyarakat dengan 

menggunakan sebuah alur cerita sebuah kisah fiktif dari para pemain 

yang bertujuan sebagai media edukasi. Film pendek menampilakan 

berbagai scene alur cerita dan informasi yang disampaikan tentang 

pentingnya memuliakan dan menghargai pengerobanan orang tua untuk 
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membahagiakan anaknya. Adapun tahapan-tahapan perancangan 

tersebut yaitu: 

4.2.1 Pra Produksi 

Tahap pra produksi dalam perancangan proyek akhir, 

adalah merancang konsep, ide serta pembuatan storyboard untuk 

menentukan konsep yang di inginkan. Penulis langsung 

mendapatkan data dan sumber melalui kuisioner dan media 

informasi lainnya. 

4.2.2. Tahap Produksi 

 Tahap produksi pada proyek ini adalah melakukan 

pengambilan gambar di kawasan pemungkiman warga, dan 

diajalan raya dalam hal ini kawasan Jalan Tombak dan Jalan 

Kambang Iwak Kecil menggunakan kamera DSLR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Scene-1 Opening 
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Pengambilan  rumah warga digunakan pada opening proyek film 

pendek ini dimalam hari dengan terknik long shot. Pemilihan 

rumah warga ini sebagai opening yang bertujuan untuk 

memperkuat cerita bawasannya ini rumah si pemain film.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Scene-2 Haris Derada Di Rumah Anwar. 

Scene ke-2 menampilkan Haris yang pergi kerumah anwar 

untuk melakukan pendaftaran online sekolah SMK Negeri 2 

Palembang pada siang hari. Teknik pengambilan pada gambar ini 

menggunakan tipe medium shotagar mendapatkan view yang 

jelas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Scene-3 Anwar Menemui Haris. 
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Selanjutnya menampilkan berbagai peran yang dimainkan 

oleh pemain di beberapa tempat yang ditentukan pada siang hari 

dengan menggunakan teknik long shot, medium shot, close up 

shot. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Scene-4 Haris, Ayah dan Ibu Berada Di Teras. 

 Lalu scene ke-4 ini memperlihatkan Pemeran yang 

sedang mengobrol untuk melakukan kegitan masing-masing pada 

pagi hari. Menggunakan teknik medium shot untuk mendapatkan 

semua objek. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Scene-5 Haris Mencari Kelas Baru. 
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Scene-5 ini, memperlihatkan pemeran sedang mencari kelas 

barunya yang berada di sekolah SMK Negeri 2 Palembang pada 

pagi hari. Menggunakan teknik medium shot dan pemeran terlihat 

mendekati kamera. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Scene-6 Anwar dan Haris Bertemu Di kelas Yang 

Sama. 

Scene-6 ini, terlihat pemain yang berada didalam kelas dan 

berbincang tentang sekolah barunya pada pagi hari. Menggunakan 

teknik medium shot dan long shot agar mendapatkan view yang 

jelas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Scene-7 Haris Masuk Kedalam Rumah. 
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Scene-7 ini, memperlihatkan pemain ibu yang berada 

didalam rumah yang sedang melipat pakaian dan  Haris pulang 

sekolah pada sore hari dengan muka kesal. Menggunakan teknik 

long shot agar mendapatkan view yang jelas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Scene-8 Haris Sedang Tidur Dikamarnya. 

Scene-8 ini, memperlihatkan pemain Haris pada malam 

hari sedang kesal karena ia merasa tidak bisa mengikuti 

perkembangan jamannya. Lalu ia tertidur dikamarnya. 

Menggunakan teknik medium shot agar mendapatkan view yang 

jelas. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Scene-9 Ibu Haris dan Haris. 
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Scene-9 ini, memperlihatkan pemain ibu sedang  

membangunkan Haris di pagi hari untuk pergi kesekolah dihari 

pertamanya masuk sekolah. Menggunakan teknik medium shot. 

 

Gambar 4.11 Scene-10 Ayah Sedang Mempersiapkan Barang-

barang. 

Scene-10 ini, memperlihatkan pemain ayahsedang 

mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya bekerja 

pada pagi hari. Menggunakan teknik Close-Up agar mendapatkan 

view yang jelas. 

 

Gambar 4.12 Scene-11 Suasana Sekolahan. 
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Scene-11 ini, memperlihatkan suasana sekolahan SMK 

Negeri 2 pada siang hari.Menggunakan teknik long shot agar 

mendapatkan semua view yang ada disekolah. 

 

Gambar 4.13 Scene-12 Haris, Anwar dan Guru Sedang 

Berbincang. 

Scene-12 ini, memperlihatkan pemain Haris, Anwar, dan 

Guru sedang berbincang tentang pembayaran SPP pertama di 

sekolah pada siang hari. Menggunakan teknik medium shot. 

 

Gambar 4.14 Scene-13 Haris Sedang Berbicara Dengan 

Bobby. 
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Scene-13 ini, memperlihatkan pemain Haris dan Bobby 

sedang berbincang di depan sekolah pada siang hari untuk 

mengajaknya nongkrong. Menggunakan teknik medium shot. 

 

Gambar 4.15 Scene-14 Haris dan Bobby Menuju Cafe 

Scene-14 ini, memperlihatkan pemain Haris yang dijemput 

oleh Bobby untuk menuju ketempat nongkrong pada malam hari. 

Menggunakan teknik long shot. 

 

Gambar 4.16 Scene-15 Haris, Bobby Dan Teman-teman 

Bobby Di Cafe. 
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Scene-15 ini, memperlihatkan pemain Haris, Bobby dan 

teman-teman Bobby sedang duduk disalah satu cafe elit di daerah 

palembang pada malam hari. Menggunakan teknik long shot. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Scene-16 Haris Sedang Duduk Di Kamarnya. 

Scene-16 ini, memperlihatkan pemain Haris sedang duduk 

berpikir tentang omongan Bobby dikamarnya setelah pulang dari 

cafe pada malam hari. Menggunakan teknik Close-Up agar 

mendapatkan view yang jelas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Scene-17 Ayah Sedang Berjalan Mencari 

Pelanggan. 
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Scene-17 ini, memperlihatkan pemain ayah sedang berjalan 

mencari pelanggan dan berkeliling-keliling pada sore hari. 

Menggunakan teknik medium shot. 

 

Gambar 4.19 Scene-18 Ayah Sedang Duduk Didepan Rumah. 

Scene-18 ini, memperlihatkan pemain ayah sedang duduk 

didepan rumah pada pagi hari. Menggunakan teknik Close-Up 

agar mendapatkan view yang jelas. 

 

Gambar 4.20 Scene-19 Haris dan Anwar Didepan Kelas 
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Scene-19 ini, memperlihatkan pemain Haris dan Anwar 

sedang berbincang didepan kelas pada pagi hari. Menggunakan 

teknik medium shot. 

 

Gambar 4.21 Scene-20 Haris dan Bobby Di Depan Kelas 

Scene-20 ini, memperlihatkan pemain Haris dan Bobby 

sedang berbincang didepan kelas pada pagi hari. Menggunakan 

teknik medium shot. 

 

Gambar 4.22 Scene-21 Haris dan Bobby Di Cafe. 
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Scene-21 ini, memperlihatkan pemain Haris dan Bobby 

sedang duduk dan berbincang dicafe pada malam hari. 

Menggunakan teknikmedium shot. 

 

Gambar 4.23 Scene-22 Ayah Sedang Dirumah. 

Scene-22 ini, memperlihatkan pemain Ayah sedang dirumah 

dan berbincang dengan Haris pada malam hari. Menggunakan 

teknik Close-Up. 

 

            Gambar 4.24 Scene-23 Haris Sedang Dirumah. 
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Scene-23 ini, memperlihatkan pemain Haris sedang dirumah 

dan berbincang dengan Ayah pada malam hari. Menggunakan 

teknik Close-Up 

 

Gambar 4.25 Scene-24 Ayah dan Youtubers Di Taman 

Scene-24 ini, memperlihatkan pemain Ayah sedang ditaman 

dan berbincang dengan Youtubers pada malam hari. 

Menggunakan teknik medium shot 

 

Gambar 4.26 Scene-25 Ayah Menuju Konter  Handphone. 
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Scene-25 ini, memperlihatkan pemain Ayah sedang dijalan 

menuju konter hp untuk membelikan Haris hp pada makam hari. 

Menggunakan teknik medium shot 

 

Gambar 4.27 Scene-26 Ayah Sedang Menghitung Uang. 

Scene-26 ini, memperlihatkan pemain Ayah sedang 

menghitung uang konter untuk membelikan Haris hp pada makam 

hari. Menggunakan teknik Close-Up 

 

Gambar 4.28 Scene-27 Setelah Ayah Membeli Handphone. 
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Scene-27 ini, memperlihatkan pemain Ayah setelah 

membelikan Haris hp dan berjalan menuju kerumahnya pada 

malam hari. Menggunakan teknik medium shot. 

 

Gambar 4.29 Scene-28 Haris Sedang Berada Dirumah. 

Scene-28 ini, memperlihatkan pemain Haris sedang berada 

dirumahnya pada malam hari. Menggunakan teknik Close-Up. 

 

Gambar 4.30 Scene-29 Ayah Tertabrak. 

Scene-29 ini, memperlihatkan pemain Ayah yang sedang 

berjalan menuju kerumah dan tiba-tiba tertabrak oleh orang yang 
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tidak bertanggung jawab pada malam hari. Menggunakan teknik 

long shot. 

 

Gambar 4.31 Scene-30 Ayah Terbaring Dijalan. 

Scene-30 ini, memperlihatkan pemain Ayah yang tergeletak 

di jalan dan meninggal di tempat pada malam hari. Menggunakan 

teknik Close-Up. 

 

Gambar 4.32 Scene-31 Haris Pulang Sekolah. 

Scene-31 ini, memperlihatkan pemain Haris sedang pulang 

sekolah dan melihat ayahnya telah terbaring kaku pada sore hari. 

Menggunakan teknik medium shot 
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Gambar 4.33 Scene-32 Haris Menangis Melihat Ayahnya. 

Scene-32 ini, memperlihatkan pemain Harisyang sedang 

melihat ayahnya yang terbaring kaku dan menangis pada sore 

hari. Menggunakan teknik long shot 

 

Gambar 4.34 Scene-33 Haris, Ibu dan Anwar Sedang 

Berduka. 

Scene-33 ini, memperlihatkan pemain Haris, Ibu, dan 

Anwaryang sedang berduka setelah kehilangan ayahnya haris 

pada pagi hari. Menggunakan teknik medium shot 
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Gambar 4.35 Scene-34 Haris dan Ibu Menangis 

Scene-34 ini, memperlihatkan pemain Haris yang sedang 

menangis menyesali perilakunya kepada ayahnya dan ibunya 

menenangkannya pada pagi hari. Menggunakan teknik medium 

shot. 

4.2.3 Tahap Pasca Produksi 

Tahap ini merupakan tahap editing dari hasil pengambilan 

gambar di tahap produksi. 

4.2.3.1 Editing 

Gambar 4.36 Tampilan awal Adobe Premiere Pro CC 

2017 
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Pada tahap ini, untuk membuat proyek baru, New 

Project yang artinya kita akan membuat proyek  editing 

yang belum pernah ada. Untuk kita memulai proses 

editing video film. 

 

Gambar 4.37 Sequence Settings 

  Pada tahap ini, merupakan pengaturan 

format audio dan visual, yang disesuaikan dengan bahan 

video. Proyek ini menggunakan editing mode ARRI 

Cinema, timebase 29,97 f/s, framesize 1920 x 1080 dan 

sample rate 48000Hz 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Area Kerja Adobe Premiere 
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  Ini adalah tampilan area kerja pada Adobe 

Premiere Pro CC 2017, dimana terdapat semua panel 

dan tools untuk editing. Pada tahap selanjutnya adalah 

memasukan bahan video ke Adobe Premiere Pro CC 

2017, dengan cara melalui menu File kemudian 

ImportdanPilih video yang akan di edit, maka video akan 

muncul pada panel project window di sisi kiri bawah 

Adobe Premiere. Kemudian yang kedua drag langsung 

bahan video ke arah panelproject.Penulis memasukkan 

semua video ke panel time line untuk kemudian 

diseleksi. 

 

Gambar 4.39 Video Film Di Panel Time Line 

Jika videofilm sudah di drag ke masuk kedalam 

time line, maka video filmakan tampil di panel Program 

monitor pada bagian kanan area kerja, yang berfungsi 

sebagai review dari hasil editing. Untuk mempermudah 

kita saat proses editing. 
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a. Transisi 

 

Gambar 4.40 Transisi 

Kemudian setelah semua video di import dan di 

drag ke time line, tahap selanjutnya menyeleksi video 

dan menggabungkannya dengan tehnik transisi jump cut. 

Berfungsi sebagai pergantianshot yang tidak terhubung 

yang diperoleh karena perbedaan antara shot pertama 

dengan shot kedua. Dengan cara ini dapat menampilkan 

sebagian ringkasan yang di sampaikan secara cepat. 

b. Membuat Black Bar 

Gambar 4.41 Title Editing Untuk Black Bar 
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  Selanjutnya penulis menambahkan sebuah 

Black Bar pada video film.  Pada tahap ini Black Bar 

dibuatseperti pada umumnya, yaitu 2 buah untuk frame 

atas dan bawah video, untuk ukurannya yaitu kurang 

lebih 1 inc. Black Barberfungsi untuk memberikan efek 

sinematografi dan tampilan yang lebih wide. 

c. Menambahkan Backsound Musik 

 

Gambar 4.42 Backsound Musik 

Setelah membuat Black Bar tersebut selanjutnya 

memasukkan backsound Musik berjudul Bila Waktu dari 

boyband Ungu untuk menyesuaikan transisi video. 

Backsound adalah suara/bunyi susulan yang biasa 

digunakan untuk memberikan kesan yang lebih indah 

pada suara narasi yang juga akan dimasukkan. 

Pemasukan backsound ini hanya untuk diakhir cerita. 
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d. Menambahkan Narasi 

 

Gambar 4.43 Menambahkan Narasi 

Tahap selanjutnya setelah itu adalah 

menambahkan Narasi yang berupa suara pemain sebagai 

narasi film ini. 

e. Color Grading 

Proses awal color grading pada video di 

lakukan dengan menambahkan efek Color Lumetri yang 

terletak pada menu Effects di panel Project. Penulis 

menggunakan Color Lumetri agar video profil ini 

mendapatkan kesan cinematic, karena warna yang 

dihasilkan mendukung untuk tampilan Teal and Orange, 

untuk jenisnya menggunakan warna 2 Strip pengaturan 

awal Adobe Premiere. 
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Gambar 4.44 Proses Color Grading 

f. Menambahkan Teks 

 

Gambar 4.45 Membuat teks di Adobe Premiere. 

  Pada tahap penambahan teks, penulis 

menggunakan font Times New Roman yang terlihat jelas 

dan dapat menyesuaikan dengan latar belakang.  
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g. Render  

 

Gambar 4.46 Proses Render Video. 

Pada menu Export Setting merupakan pengaturan 

untuk hasil video yang di inginkan. Format MP4 ubah 

format menjadi H.264, dengan resolusi 720 dpi 29.7/ 

frame, sesuai standar yang berlaku dalam megeksport 

video yang akan di gunakan di sosial media lalu klik 

Output Name untuk mengetahui penyimpanan hasil 

video sekaligus untuk memberikan nama proyek. Tahap 

render merupakan tahap penyelesaian akhir, di mana 

tahap ini akan menghasilkan output berupa video yang 

telah di rencanakan dari hasil editing.  

h. Mastering  

Hasil dari proyek tugas akhir ini di publis 

dalam bentuk 2 media yaitu media sosial seperti 

instagram, dan youtube karena dijaman sekarang orang-

orang banyak memakai 2 aplikasi itu terutama anak 



84 
 

diusia 15 ampai 20 tahun banyak yang memainkan 

instagram dan youtube dan media CD-ROM yaitu proyek 

di burn kedalam CD. 

 

Gambar 4.47 Proses Burn Video Ke CD. 

 

(sumber:https://instagram.com/gen_z?igshid=ll23nwu8a

dlq) 

Gambar 4.48 Proses Uploading Video Ke Instagram. 



85 
 

 

(sumber:https://www.youtube.com/watch?v=CLIbqSVQ

OU0). 

Gambar 4.49 Proses Uploading Video Ke Youtube. 

 

Gambar 4.50 Desain Stiker Judul CD. 

4.3 Hasil dan Pembahasan 

4.3.1. Hasil 

Hasil yang telah diperoleh dalam proyek akhir ini 

adalah sebuah film pendek yang memiliki informasi edukasi 
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tentang pentingnya memuliakan dan menghargai oang tua yang 

telah berusaha memenuhi kebutuhan anaknya, dengan durasi 17 

menit 4 detik yang menampilkan seorang anak bernama haris 

yang tertarik dengan dunua teknologi karena ajakan temannya ia 

sadar bahwa ia adalah anak dari orang yang kurang mampu karna 

keinginannya ia rela melawan orang tuanya, dengan 

menambahkan efek warna serta efek huruf, sehingga lebih 

menarik untuk dilihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.51 Hasil Proyek Akhir Film Pendek. 

4.3.2. Pembahasan 

Film pendek gen z yang dihasilkan akan menampikan 

berbagai informasi yang dikemas secara dramatik mulai dari 
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angel kamera, akting para pemain dan proses editing, sehingga 

dapat menyampaikan pesan dari video film ini, dan gambar yang 

diambil merupakan keadaan dari hasil pemikiran melalui naskah 

yang telah dibuat. Proses produksi pengambilan gambar 

dilakukan dibeberapa spotyang telah disusun sebelumnya yaitu 

pertama keadaan rumah yang berada di Kost Amanda di Jalan 

Tombak, Kec Kemuning Kota Palembang, spot kedua yaitu di 

Jalan Kapten A. Rivai, 24 Ilir Kota Palembang, spot ketiga berada 

dikawasan Masjid Raya Taqwa  di Jalan Telaga, 30 Ilir, Kec. Ilir 

Barat I, Kota Palembang. Proses produksi pengambilan film ini 

masih dalam ruang lingkup kota Palembang, penggunaan narasi 

unsur suara dari para pemain dengan cara dubbing yang 

divisualisasikan agar informasi dapat jelas tersampaikan. Selama 

proses pembuatan proyek, tentu penulis mengalami beberapa 

kendala, diantaranya cuaca yang tidak stabil saat pengambilan 

gambar, dikarenakan proyek film pendek ini dilakukan 

pengambilan gambar saat musim hujan luar ruangan kemudian 

keterbatasan alat seperti kamera, stabillizer, tripod dan komputer 

sehingga mengakibatkan hasil video film kurang 

maksimal,namun hal itu tentu dapat di minimalisir pada saat 

proses editing yang menggunakan software Adobe Premiere 

dengan versi Adobe Premiere Pro CC 2017, hal ini dikarenakan 

versi ini mendukung semua kebutuhan dalam editing video. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pengumpulan data dan pembuatan Film Pendek Gen Z Sebagai 

Media Edukasi Pentingnya Memuliakan Orang Tua ini didapatkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pembuatan Film Pendek Gen Z Sebagai Media Edukasi Pentingnya 

Memuliakan Orang Tua merupakan salah satu karya dalam bidang 

Desain Komunikasi Visual. 

2. Pembuatan Film Pendek Gen Z Sebagai Media Edukasi Pentingnya 

Memuliakan Orang Tua dimaksudkan untuk dapat memberikan 

informasi dan edukasi tentang peran orang tua dan kemajuan 

teknologi di jaman generasi z ini.  

3. Film Pendek Gen Z Sebagai Media Edukasi Pentingnya Memuliakan 

Orang Tua ini menampilkan  adegan  yang sering dijumpai 

dikehidupan sehari-hari, tokoh-tokoh dalam film ini telah diperankan 

oleh pemain dengan baik dan penuh penghayatan. 

5.2 Saran 

Saran untuk seluruh masyarakat  dan penelitian yang akan datang adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung 

perkembangan Desain Komunikasi Visual di Indonesia khususnya di 

kota Palembang. 
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2. Pembuatan Film Pendek Gen Z Sebagai Media Edukasi Pentingnya 

Memuliakan Orang Tua ini mengalami banyaknya kendala diantaranya 

waktu yang saling berkejaran, keterbatasan alat, cuaca yang kurang 

mendukung, dan crew yang berjumlah 2 orang yaitu Haisyah 

Rachmaputri Haryanti dan Nada Clorinda Putri sebagai perancang dan 

produksi yang dilakukan.  

 


