
BAB IV 

TAHAPAN PROSES PRODUKSI 

(PRA PRODUKSI, PRODUKSI, DAN PASCA PRODUKSI) 

 Pada bab ini membahas tentang proses pembuatan atau proses produksi film dokumenter. 

Adapun proses tersebut terdiri dari tiga tahapan yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi. 

4.1 Pra Produksi 

 Tahap pra produksi ini merupakan tahap awal dalam sebuah proses produksi film 

documenter “Tsunami Didepan Mata DIY“. Pada tahap ini berisi pencarian data yang dimana data 

tersebut akan diambil sebagai pedoman dasar dan alur cerita film documenter dalam produksi 

untuk melanjutkan di tahap selanjutnya. Penulis melakukan persiapan sebelum produksi yang 

meliputi, riset lapangan, pembuatan story line dan selanjutnya perancangan story board. 

4.1.1  Riset Lapangan 

 Pada tahap ini, penulis melakukan observasi ke daerah Jogjakarta, Kulon Progo dan 

Gunung Kidul. Metode yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data yang 

dimiliki oleh peneliti terkait tsunami, ahli komunikasi pendidikan, pemerintah daerah DIY dan 

BMKG DIY. Pada tahapan awal ini penulis menemui Bapak Yulianto selaku koordinator 

Peneliti Simitro yang berlokasi di gedung FTI Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan 

Ibu Ester dan Ibu Tiwi sebagai ahli komunikasi pendidikan FISKOM Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga. Dari proses pertemuan tersebut, didapat data informasi mengenai tsunami 

yang telah di ambil di daerah Jawa Tengah serta bagaimana komunikasi mengenai edukasi 

bencana diterapkan. 

Tanggal Kegiatan Hasil dan Kendala 

17-18 Oktober 

2021 

Mencari narasumber 

untuk mendapat 

informasi terkait 

potensi bencana 

tsunami di Jogjakarta. 

- Bertemu dengan Mbak Ester, Kak Tiwi dan 

pak Yulianto selaku peneliti akan 

pendidikan mitigasi bencana.  

- Beliau memaparkan akan penelitian yang 

sebelumnya telah dilaksanakan ditempat 



lain dan dengan metode apa yang 

digunakan. 

- Penulis memaparkan konsep yang hendak 

diaplikasikan didalam video dokumenter.  

20 Oktober 

2021 

Rapat serta melihat 

file-file pendukung 

yang sebelumnya 

telah ada terkait 

penelitian . 

- Memahami poin-poin yang penting dalam 

penelitian terkait potensi bencana tsunami 

DIY dan tahap demi tahapan dalam proses 

teknis penelitian. 

28 Oktober 

2021 

Rapat mengenai 

teknis keberangkatan. 

- Mendapat informasi dan jadwal dari Pak 

Yulianto terkait waktu penelitian yang akan 

dilakukan di Daerah Istimewa Jogjakarta . 

3 November 

2021 

Mencari informasi 

lebih tentang letak 

geografis titik 

penelitian DIY. 

- Mendapat pihak mana saja yang terlibat. 

- Mendapat lokasi mana saja yang rentan dan 

rawan terkena bencana tsunami. 

4 November 

2021 

Rapat terakhir serta 

diskusi kesiapan tim 

sebelum berangkat 

kebeberapa titik di 

DIY untuk dijadikan 

sample pengujian 

tsunami. 

- Mendapatkan informasi akan kesiapan 

teknis serta metode yang digunakaan saat 

penelitian dilapangan. 

- Mendapat ijin untuk mengambil gambar dari 

bmkg dan peneliti Simitro. 

 

 

 

 

 



4.1.2  Membuat Pertanyaan wawancara 

 Pada langkah ini penulis membuat beberapa pertanyaan terkait penelitian yang dibutuhkan 

untuk memperjelas jalannya penelitian yang kemudian, akan diajukan kepada narasumber yang 

telah ditentukan. 

1) Apa urgensi dari penelitian ini?  

2) Apakah anda bisa mennjelaskan tentang apa yang sedang dikerjakan? 

3) Dapatkan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam pengambilan data dalam 

sistem ini? 

4) Menurut sudut pandang komunikasi, bagaimana sistem ini dimaknai? 

5) Selain sistem, projek apalagi yang akan dikerjakan terkait dengan mitigasi bencana 

ini? 

6) Mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang berpariwisata di DIY, bagaimana 

peneliti melakukan pendekatan mitigasi bencana terutama untuk orang-orang yang 

tidak lama tinggal di DIY? 

7) Hingga saat ini, langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh BMKG terutama terkait 

adanya resiko bencana tsunami di DIY? 

8) Bagaimana tanggapan anda mengenai system yang sedang dikerjakan? 

9) Apa harapan kedepan bagi peneliti, untuk yang sedang dikerjakan saat ini? 

4.1.3 Membuat Shooting Script Film 

 Setelah melakukan riset dan diskusi terkait penelitian, penulis membuat script film 

documenter berdasarkan story line yang sudah dirancang pada bab sebelumnya. 

Sequence Visual Audio 

Oppening 

Menjelaskan 

Suasana 

Daerah 

Istimewa 

Yogjakarta 

Hiruk pikup kegiatan masyarakat jogja 

(menampilkan budaya,kebiasaan,wisata). 

Footage drone Tugu Jogja & Drone Merapi. 

Timeslapse Sekitar Tugu Jogja. 

Close up papan nama jalan.  

Backsound 

Vo ( penjelasan mengenai 

gambaran DIY dalam 

budaya,wisata,kebiasaan 

dan geografis.) 



Medium shoot, long shoot, close up : 

aktifitas warga Jogja, wisata, geliat ekonomi 

pertokoan dan penawar jasa. 

 Medium shoot, long shoot, close up : 

aktifitas warga Jogja. 

Cut To : Footage berita mengenai bencana 

DIY terutama potensi tsunami. 

Vo (Namun, dibalik euforia 

ini, ada ancaman yang 

menanti.) 

Keindahan 

alam pesisir 

pantai dan 

gunung DIY 

Footage Keindahan alam DIY ( 

Pantai,Gunung merapi) 

Medium shoot, long shoot, close up : 

Kegiatan yang ada di area kawasan pantai. 

Vo (Keindahan alam yang 

dimiliki, sewaktu-waktu 

dapat menjadi bencana 

yang tidak dapat dihindari.) 

 Footage drone kawasan DIY. 

Panning lingkungan kota DIY. 

Footage/take shoot close up peta lokasi 

geografis jogja. 

Footage lokasi samudra hindia dan merapi 

dalam bentuk grafis. 

Vo (Memiliki luas wilayah 

mencapai 3.186 km² yang 

bersinggungan dengan 

Gunung Merapi serta 

deretan pantai sepanjang 

113 km, seolah 

menegaskan, bahwa Daerah 

Istimewa Yogyakarta memiliki 

berbagai kemungkinan bencana 

alam yang siap menerjangdapat 

menjadi bencana yang 

tidak dapat dihindari.) 

Info Grafis 

lokasi 

geografis 

Daerah 

Istimewa 

Jogjakarta 

beserta 

Info gambar grafis lempeng melintasi pulau 

Jawa zoom specific DIY 

Vo (Berada pada deretan 

Pantai Selatan Pulau Jawa, 

menghadap langsung ke 

Samudera Hindia serta 

berada diatas lempeng 

Indo-Australia dan Eurasia, 

menyebabkan pantai di 



kondisi 

daerah 

pesisir .  

Daerah Istimewa 

Yogyakarta beresiko tinggi 

terhadap bencana tsunami.) 

Proses 

penelitian 

pengukuran 

titik aman 

tsunami saat 

meneliti 

Medium shoot, long shoot, close up : 

aktifitas peneliti yang tengah melakukan 

obserfasi pemetaan model titik aman. 

Panning left & right area sekitar penelitian. 

Footage : penelitian sebelumnya yang 

dilakukan di Kebumen. 

Vo (Besarnya potensi 

bencana tersebut, 

menggerakkan peneliti 

untuk melakukan penelitian 

mengenai model titik aman 

tsunami. Penelitian yang 

sebelumnya sudah berjalan 

di Kebumen, kini juga 

tengah dikerjakan di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Penelitian ini 

pun beriringan dengan 

upaya edukasi mitigasi 

bencana kepada 

masyarakat Daerah 

Istimewa Yogyakarta.) 

Wawancara 

peneliti 

Simitro 

UKSW 

Wawancara Narasumber Pak Yulianto 

Medium shoot narasumber 

Close Up detail narasumber 

Pertanyaan : Seberapa 

penting/urgensi penelitian 

ini dilakukan ? 

Wawancara 

dengan 

peneliti 

ICCSR 

FISKOM 

UKSW 

Wawancara Narasumber Mbak Ester dan 

Kak Medium shoot narasumber. 

Close Up detail narasumber. 

Diselingi medium shoot, close up kegiatan 

masyarakat DIY diperkotaan dan objek 

iconic  wisata DIY. 

Pertanyaan : Mengingat 

tingginya mobilitas 

masyarakat yang 

berpariwisata di Jogjakarta, 

bagaimana peneliti 

melakukan pendekatan 

mitigasi bencana terutama 



untuk orang orang yang 

tidak tinggal lama di 

Jogjakarta ? 

Wawancara 

peneliti 

BMKG 

Wawancara Narasumber BMKG 

Medium shoot narasumber. 

Close Up detail narasumber. 

 

Pertanyaan : Pertanyaan : 

Hingga saat ini, langkah 

apa saja yang sudah 

dilakukan oleh BMKG 

terutama terkait dengan 

adanya resiko bencana 

tsunami di daerah 

Jogjakarta ? 

Closeing Medium shoot : Kak Tiwi memberi harapan 

akan hasil penelitian ini kedepannya diakhiri 

kata-kata Jogjakarta.  

Cut to  

Secen footage 1 Shoot Kegiatan masyarakat 

DIY. 

Pertanyaan : harapan akan 

hasil penelitian ini 

kedepannya diakhiri kata-

kata Jogjakarta. 

VO Mengenai DIY 

Backsound 

 

4.1.4 Persiapan Peralatan Shooting  

1. Sony Alpha A 6000 

 

 

 

Gambar 4.1 Sony Alpha A6000 (Sumber gambar; google.com) 

 Penulis menggunakan 3 kamera Sony Alpha A6000. Alasan penulis menggunakan kamera 

ini adalah karna resolusi serta tone warna yang terdapat dalam preset kamera tersebut cocok 

untuk film documenter. 

 

 



2. Tripod 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.2 Tripod (Sumber gambar; google.com) 

 Penulis menggunakan 2 tripod dalam produksi documenter ini, fungsi dari tripod ini sendiri 

adalah untuk menopang kamera agar stabil saat menggambil gambar yang statis/tidak bergerak. 

3. Stabilizer Crane 2 

  

 

 

 

 

Gambar 4.3 Stabilizer Crane 2 (Sumber gambar; google.com) 

 Stabilizer berfungsi sebagai penopang kamera untuk menstabilkan pengambilan gambar 

yang bergerak. Penulis saat pengambilan gambar menggunakan stabilizer zhiyun crane 2. 

 

4. Lighting Godox 

  

 

 

 

 Gambar 4.4 Lighting Godox (Sumber gambar; google.com) 

 Lighting digunakan untuk pengambilan gambar wawancara yang berlokasi di dalam 

ruangan, agar gambar tidak gelap. Penulis menggunakan lighting dengan softbox. 

 

 

 

 



5. Clip On Boya 

 

 

 

 

 

            Gambar 4.5 Clip On Boya (Sumber gambar; google.com) 

 Clip on digunakan untuk merekam suara terutama digunakan untuk pengambilan 

wawancara, merek yang digunakan adalah Boya dengan alasan kabel yang panjang dan 

memiliki dua setingan dalam mode perekaman. 

4.1.2 Perancangan Story Line  

 Pada tahap ini, penulis mulai merancang story line berdasarkan hasil yang diperoleh setelah 

riset lapangan dan observasi penulis lakukan sebelumnya. Story line nantinya akan menjadi 

patokan bagi penulis untuk membangun jalannya cerita dalam video dokumentaer yang penulis 

sedang produksi. 

 Film documenter ini menceritakan mengenai Daerah Istimewa Yogjakarta, yang memiliki 

letak geografis berdampingan dan berhadapan langsung dengan laut selatan dengan luas 

wilayah 3.186 km menyimpan potensi tsunami yang sangat besar. Didalam film documenter ini 

pula menceritakan berbagai pihak yang memiliki tugas serta kepedulian terhadap penanganan, 

pencegahan serta riset mengenai edukasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Pada 

akhirnya penulis bertemu dengan beberapa pihak terkait untuk dijadikan sebagai narasumber 

utama dalam film documenter ini, seperti BMKG, Peneliti Simitro UKSW dan Peneliti dari 

ICCSR FISKOM UKSW untuk menceritakan serta ikut serta dalam proses penelitan yang 

tengah dilakukan di beberapa titik di Daerah Istimewa Jogjakarta mengenai potensi dan edukasi 

mitigasi bencana tsunami.  

4.2 Produksi 

 Pada tahap ini, penulis mulai melakukan proses produksi dengan pengambilan gambar 

video yang sebelumnya telah penulis siapkan dalam proses pra produksi. Penulis memulai dengan 

melakukan pengambilan gambar persiapan peneliti saat briefing apa saja yang akan dilakukan di 

titik lokasi penelitian lalu berlanjut pengambilan gambar bagaimana peneliti tengah melakukan 

pengukuran titik nol sampai titik kordinat yang telah ditentukan oleh alat GPS, setelah cukup lalu 



penulis mengambil gambar suasana Daerah Istimewa Jogjakarta dengan segala keramaiannya dan 

mengambil gambal beberapa tempat yang menunjukan lokasi Jogjakarta. 

4.1.3 Time Table Produksi  

No Scene Gambar VO Timecode 

1.  Pembuka 

 

 

 

 00.00.– 

00.03. 



2.   

Menjelaska

n Suasana 

Daerah 

Istimewa 

Yogjakarta  

 

 

 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta// 

Daerah dengan 

keberagaman 

yang unik// 

Mulai dari 

budaya/ 

masyarakat, 

hingga  

keindahan 

alamnya// 

Banyak orang 

dari berbagai 

wilayah yang 

datang untuk 

menikmati 

setiap sisi dari 

daerah istimewa 

ini//  

00.03.– 

00.30.  

 

 

 

 

 

 

 



3.   

Rangkuman 

berita 

bencana 

DIY 

 

 

 

Namun, dibalik 

euforia ini/ ada 

ancaman yang 

menanti// 

00.30.– 

01.24. 

4.  Keindahan 

alam pesisir 

pantai dan 

gunung 

DIY 

 

 

 

Keindahan alam 

yang dimiliki/ 

sewaktu-waktu 

dapat menjadi 

bencana yang 

01.24.– 

02.03. 



 

 

 

 

tidak dapat 

dihindari// 

5.  Info Grafis 

lokasi 

geografis 

Daerah 

Istimewa 

Jogjakarta 

beserta 

kondisi 

daerah 

pesisir .  

  

Berada pada 

deretan Pantai 

Selatan Pulau 

Jawa/ 

menghadap 

langsung ke 

Samudera 

Hindia serta 

berada  

diatas lempeng 

Indo-Australia 

dan Eurasia/ 

menyebabkan 

pantai di Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

02.03.– 

02.27. 



 

 

 

beresiko tinggi 

terhadap 

bencana 

tsunami// 

 

 

 

 

 

 

 



6.   

Proses 

penelitian 

pengukuran 

titik aman 

tsunami saat 

meneliti 

 

 

 

 

 

 

Besarnya 

potensi bencana 

tersebut/ 

menggerakkan 

peneliti untuk 

melakukan 

penelitian 

mengenai model 

titik aman 

tsunami// 

 

Penelitian yang 

sebelumnya 

sudah berjalan 

di Kebumen/ 

kini juga tengah 

dikerjakan di 

Daerah 

Istimewa  

Yogyakarta// 

02.27.– 

03.00. 

7.   

Wawancara 

peneliti 

Simitro 

UKSW 

 

(Hasil 

wawancara 

dengan Bapak 

Yulianto selaku 

peneliti dari 

Simitro UKSW 

mengenai 

langkah langkah 

03.00.– 

05.25. 



 

dalam 

pengambilan 

data untuk 

sistem.) 

8.   

Wawancara 

peneliti 

BMKG  

 

 

 

 

(Hasil 

wawancara 

dengan Bapak 

Bambang selaku 

peneliti dari 

Badan 

Meteorologi 

Klimatologi dan 

Geofisika 

BMKG 

mengenai 

langkah langkah 

dalam 

pengambilan 

data untuk 

sistem) 

05.25.– 

06.46. 

9.   

Wawancara 

dengan 

peneliti 

ICCSR 

FISKOM 

UKSW  

 

 

 

 

( Hasil 

wawancara 

dengan Ibu Ester 

selaku peneliti 

dari ICCSR 

FISKOM 

UKSW terhadap 

bagaimana 

peneliti  

06.46.– 

08.20. 



 

 

melakukan 

pendekatan 

mitigasi bencana 

terutama untuk 

orang orang 

yang tidak 

tinggal lama di 

Jogjakarta ) 

 

10.   

Pemaparan 

dan 

persiapan 

dari para  

peneliti  

 

 

 

 

Penelitian ini 

pun beriringan 

dengan upaya 

edukasi mitigasi 

bencana kepada 

masyarakat 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta// 

08.20.– 

08.40. 

11.  Wawancara 

dengan 

peneliti 

ICCSR 

FISKOM 

UKSW  

 

 

 ( Hasil 

wawancara 

dengan Ibu Tiwi 

selaku peneliti 

dari ICCSR 

FISKOM 

UKSW sudut 

pandang 

komunikasi,  

bagaimana 

sistem dimaknai. 

08.40.– 

11.40. 



 

 

 

 

(media learning) 

Selain sistem, 

mengenai 

project apa lagi 

yang dikerjakan  

terkait dengan  

mitigasi 

bencana.  

 

 

 

 

 

 

Proses 

penggambilan 

gambar 

dokumenter. 

 

Info grafis buku 

yang tengah 

dikembangkan  

edukasi bencana 

untuk anak-

anak.) 

 

12.   

Perjalanan 

peneliti di 

lapangan 

dalam 

mencari 

lokasi dan 

memantau 

 

 

 

Berbagai pihak 

terus bersinergi/ 

mengupayakan 

terwujudnya 

keselamatan 

bersama//  

 

 

11.40.– 

11.49. 



titik 

pantauan 

wilayah 

garis pantai 

 

 

13.   

Wawancara 

para peneliti  

  

 

 

 

( Hasil 

wawancara 

dengan para 

peneliti 

mengenai harapan 

kedepan bagi 

penelitian yang 

sedang dikerjakan 

saat ini, baik 

dalam penelitian 

maupun 

masyarakat.) 

 

11.40.– 

15.48. 

14.   

Closing 

statement 

peneliti 

ICCSR 

FISKOM 

UKSW. 

 

 

 

 

Menciptakan 

budaya sadar 

bencana 

sangatlah 

penting/ karna 

bencana bisa 

datang 

15.48.– 

17.40. 



kapanpun/ 

dimanapun dan 

kadang kita 

tidak tau kapan/ 

ini tidak 

terkecuali bisa 

terjadi di Daerah 

Istimewa 

Yogjakarta// 

 

4.2.1  Teknik Pengambilan Video dan Penjelasan Scene  

4.2.1.1 Opening 

Penulis menampilkan footage lingkungan perkotaan DIY dengan segala 

keramaian aktifitas masyarakat dan turis didalamnya yang tengah menikmati 

suasana kota DIY. 

4.2.1.2 Menjelaskan Geografis Jogjakarta 

Footage para wisatawan yang tengah menikmati suasana kota menunjukan rasa 

bahagian dan perasaan aman saat berada di DIY. 

4.2.1.3 Rangkuman Berita Bencana Jogjakarta 

Penulis memasukan berbagai rangkuman berita mengenai bencana yang pernah 

menerjang DIY untuk menunjukan dibalik ketenangan yang dimilikin, DIY 

juga memiliki potensi bencana yang mengerikan. 

4.2.1.4 Kegiatan Penelitian  

 Footage dalam peneliti tengah melakukan kegiatan pengukuran titik aman 

tsunami dari titik nol pesisir hingga titik yang telah ditentukan oleh GPS. 

4.2.1.5 Potensi Bencana Tsunami Akibat Letak Geografis Jokjakarta 

Penulis menggunakan aplikasi Google Lens untuk menggambarkan citra satelit 

DIY, yang terletak di sebelah laut selatan, samudra Hindia, dihampit dua 



lempeng Indo-Australia dan Eurasia memicu tingginya potensi bencana 

Tsunami. 

4.2.1.6 Wawancara Dengan Peneliti Simitro UKSW 

Scene ini menampilkan penjesan, harapan serta hasil pantauan saat dilapangan 

mengenai kondisi yang tengah diteliti di pesisir DIY. 

4.2.1.7 Wawancara Dengan BMKG 

 Scene ini menampilkan penjesan dari BMKG mengenai langkah apa saja 

yang dilakukan saat proses penelitian dan pengambilan titik aman tsunami, 

serta menunjukan langkah nyata nyata yang sudah dilakukan BMKG dengan 

adanya alat pemancar pendeteksi tsunami di daerah pantai. 

4.2.1.8 Wawancara Dengan Peneliti ICCSR FISKOM UKSW 

 Scene peneliti dari ICCSR FISKOM UKSW dalam upaya mengamati dan 

penelitian bagaimana edukasi mitigasi bencana serta upaya yang tengah 

dikembangkan seperti pembuatan buku sadar bencana untuk anak-anak beserta 

harapan akan kesadaran bencana bagi masyarakat. 

4.2.1.9 Closing Statement Para Peneliti  

 Para peneliti dari Simitro dan ICCSR FISKOM UKSW mengutarakan 

harapan akan dari adanya penelitian ini, pengembangan system yang tengah 

dilakukan dan harapan akan masyarakat mengenai kesadaran akan bencana 

tsunami. 

4.3 Pasca Produksi 

4.3.1 Perangkaian Film / Editing 

 Tahap ini, penulis mulai melakukan perangkaian video atau editing, dimana file video yang 

telah diambil oleh penulis akan disatukan menjadi sebuah film. Dalam proses editing, penulis 

menggunakan hardware berupa laptop dan software berupa Adobe Premier. 



4.3.1.1 Reduksi data visual 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Proses import data (software Adobe Premiere Pro) 

 Proses import adalah proses pemindahan file video/footage mentah dari folder di 

hardware ke dalam Software editing Adobe premier, yang selanjutkan akan di proses 

editing.  

4.3.1.2 Import and cutting visual 

  

  

 

 

 

 

Gambar 4.7 Proses import and cutting visual (software Adobe Premiere Pro) 

 Proses import and cutting merupakan proses menambahkan serta memotong bagian 

dari video untuk disatukan menjadi satu kesatuan yang tersusun dalam time code. 

Tahap ini tentunya harus sesuai dengan story line yang telah ditulis. 



4.3.1.3 Penyertaan audio dengan visual 

 

 

 

 

  

 

 

      Gambar 4.8 Proses penyertaan audio dan visual (software Adobe Premiere Pro) 

 Proses ini merupakan penyelarasan audio dengan visual agar audio yang keluar saat 

penayangan akan sama dengan apa yang ditampilkan. 

4.3.1.4 Proses memasukan backsound 

  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.9 Proses memasukan backsound (software Adobe Premiere Pro) 

 Proses ini menyisipkan audio latar atau backsound dengan visual. Proses ini cukup 

penting karna backsound akan mempengaruhi bagaimana suasana video terbangun, 

disini penulis menggunakan beberapa backsound untuk membangun suasana didalam 

video sesuai scene . 



4.3.1.5 Proses memasukan gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.10 Proses memasukan gambar (software Adobe Premiere Pro) 

 Proses ini merupakan proses memasukan gambar atau foto sebagai penguat dengan 

apa yang tengah di paparkan dalam video. 

4.3.1.6 Memasukan Credit title  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.11 Proses memasukan credit title (software Adobe Premiere Pro) 

 Tahap menambahkan credit title yang berisi pihak-pihak yang terkain dan terlibat 

dalam pembuatan video ini. 

4.4 Uji Publik 

 Tahap ini merupakan tahap akhir, yaitu dengan uji public. Pada tahap ini penulis 

menanyakan hasil karya film documenter penulis dengan judul “Tsunami di Depan Mata DIY” 

yang menceritakan bagaimana Daerah Istimewa Yogjakarta dengan keindahan alam serta destinasi 

wisata yang beragam, menyimpan ancaman yang mengerikan akan potensi bencana terkhusus 

tsunami dikarenakan letaknya yang berhadapan langsung dengan laut selatan. Uji public ini 

melalui Youtube dan google form. Penulis menyebar kuisyoner tersebut kepada 115 responden. 



Keterangan dalam table berisi SB (Sangat Baik),  B (Baik), CB (Cukup Baik), KB (Kurang Baik) 

dan TB (Tidak Baik). Selanjutnya penulis akan membaca serta menganalisa tanggapan yang 

diberikan oleh para responden, kemudian penulis akan melakukan evaluasi atau pembenahan 

terkait hasil yang didapat. 

 

N

O 
ASPEK YANG DINILAI 

PENILAIAN 

SB B CB KB TB 

1. Judul yang digunakan dalam Film 

Dokumenter ini menarik untuk khalayak 

sasarannya. 

41.7% 51.3% 5.2% 1.7% 0% 

2. Pesan dalam film dokumenter ini sesuai 

untuk khalayak sasarannya.  

56.5% 37.4% 4.3% 1.7% 0% 

3. Khalayak sasaran dapat memahami 

dengan jelas pesan yang disampaikan 

melalui film dokumenter ini. 

47.8% 45.2% 7% 0% 0% 

4. Durasi film dokumenter ini sesuai untuk 

khalayak sasarannya (tidak terlalu 

panjang dan tidak terlalu pendek) dan 

pesan dapat tersampaikan dengan durasi 

yang ada. 

32.2% 52.2% 13% 2.6% 0% 

5. Pengisi suara yang menarasikan film 

dokumenter ini terdengar jelas dalam 

menyampaikan pesan.   

68.7% 27% 4,3% 0% 0% 

6. Kualitas audio dalam film dokumenter 

ini jernih. 

63.2% 32.5% 3.5% 0.9% 0% 

7. Kualitas gambar dalam film dokumenter 

ini baik dan jelas. 

75.7% 20.9% 3.5% 0% 0% 

8. Narasumber dapat menyapaikan pesan 

dengan baik, tepat sasaran tujuannya.   

49.1% 47.4% 3.5% 0% 0% 



9. Bahasa yang digunakan dalam film 

dokumenter sesuai dan dapat dipahami 

oleh khalayak sasarannya. 

53.9% 40% 6.1% 0% 0% 

10. Film dokumenter ini layak untuk di 

publikasikan kepada khalayak 

sasarannya. 

62.6% 32.2% 4.3% 0.9% 0% 

11. Film dokumenter ini telah memenuhi 

Etika. 

51.8% 43% 5.3% 0% 0% 

12.  Ada penyajian grafis/animasi yang berisi 

data untuk memperjelas pesan yang 

disampaikan melalui film documenter 

ini.  

50.4% 42.6% 6.1% 0.9% 0% 

 Gambar 4.12 Table jumlah presentase 

 Dalam table diatas menunjukan jumlah presentase penilaian dari hasil uji publik yang 

dilakukan pada 115 responden, didapatkan hasil jumlah presentase penilaian sangat bagus,bagus 

dan cukup bagus. Presentase tersebut didominasi dengan penilaian sangat bagus. Maka dari hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian serta pesan dalam film dokumenter Tsunami di Balik 

Mata DIY dapat dimengerti oleh responden. 

 Kemudian terdapat beberapa catatan tambahan untuk film documenter yang sudah penulis 

rangkum, yaitu  sebagai berikut : 

1) Audience meminta agar menambahkan subtitle agar pesan lebih jelas lagi 

tersampaikan. 

2) Lebih diperbanyak narasi untuk memperkuat setiap hal yang sedang dijelaskan. 

3) Pada pengambilan gambar didalam ruangan terdapat pencahayaan yang kurang stabil 

sehingga mengakibatkan gambar per footage sedikit berbeda. 

4) Terdapat beberapa audio yang kurang jelas saat pengambilan gambar di pantai. 

 

 

 



4.5  Cara Mengatasi Masalah  

Tahapan Rencana Kegiatan Kejadian Lapangan Cara Mengatasi 

Pra 

Produksi 

Riset pengantar 

diperkirakan berjalan 

selama rentan waktu 

3-4 minggu untuk 

berdiskusi serta 

pengumpulan data 

bersama peneliti dan 

dosen peneilitan. 

Penulis melaksanakan 

riset beserta diskusi 

terhitung dimulai dari 3 

september  2021 hingga 

4 november. Diskusi 

berlangsung offline dan 

online bersama para 

peneliti dan dosen 

peneliti. 

Penulis mencari refrensi 

terlebih dahulu dari buku 

elektronik maupun jurnal 

terkait topik yang 

berhubungan dengan 

topik bahasan 

dokumenter ini. Lalu 

penulis memulai terlebih 

dahulu menghubungi 

peneliti via online untuk 

menanyakan narasumber 

pihak mana saja yang 

penting didalam 

penelitian ini, untuk 

dimintai keterangannya 

dalam proses penelitian 

ini.  

Produksi Penulis beserta kru 

yang terlibat dalam 

pengambilan gambar 

bersama script writer 

dapat bekerjasama 

dengan baik di 

lapangan saat proses 

produksi 

berlangsung. 

Cuaca yang berubah-

ubah sangatlah menjadi 

kendala kru saat 

pengambilan gambar 

berlangsung, cuaca yang 

berubah selain kru tidak 

dapat mengambil gambar 

dengan leluasa juga 

mengakibatkan 

perubahan itensitas cuaca 

yang sangatlah berbeda.  

Penulis mensiasatinya 

dengan terus mengatur 

setingan iso,shutter speed 

dan aputure  kamera agar 

terlihat tidak begitu 

berbeda intensitas cahaya 

yang dihasilkan dengan 

footage lainnya. 



 Penulis 

menyelesaikan 

proses produksi 

dalam waktu satu 

bulan. 

Karna film dokumenter 

ini juga akan digunakan 

untuk bahan penelitian, 

maka tenggang waktu 

untuk menyelesaikan 

video ini sangatlah 

singkat, kurang dari satu 

bulan video ini harusnya 

sudah dapat selesai dan 

ditayangkan.  

Penulis langsung 

memulai proses sortir 

dari saat setelah proses 

pengambilang gambar 

untuk mempermudah 

saat proses editing dan 

mempersingkat waktu 

backup footage video.  

Pasca 

Produksi 

Proses editing 

penulis sendiri yang 

memprosesnya, 

dengan rentan waktu 

3 minggu dalam 

pengerjaannya. 

Penulis terbatas dengan 

kendala teknis yang 

dimiliki dalam proses 

editing, sehingga kerap 

terjadi lag dan non 

responding, sehingga 

sangatlah mengulur 

waktu editing. 

Penulis memulai 

pengerjaan dari hal yang 

teringan terlebih dahulu 

agar meminimalisis lag 

yang terjadi, lalu 

menyicil rendering 

workspase agar 

memperingan editing 

yang berlangsung. 

 

4.6 Kaitan Teori Dengan Film Dokumenter 

 Film dokumenter ini merupakan jenis film dokumenter ilmu pengetahuan, sesuai dengan 

landasan teori yaitu, disini penulis hendak menyajikan film dokumenter yang bukan hanya 

menghibur, namun memiliki nilai pengetahuan didalamnya untuk mengajak audience untuk lebih 

peduli terkait mitigasi bencana dan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan tanggap 

bencana. Berdasarkan temuan dilapangan lalu direkam dan dijadikan sebuah film dokumenter 

diharapkan menjadi stimulus, sehingga film dokumenter ini dapat menjadi sarana yang tepat untuk 

mengangkat persoalan kejadian nyata beserta potensi bencana dimasalalu maupun potensi yang 

akan dapat terjadi, . Tujuan dari film dokumenter ini tentunya untuk memberikan informasi terkait 

geografis terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta yang selain menyimpan potensi pariwisata 

dengan segala objek wisatanya, namun daerah istimewa Yogyakarta juga memiliki potensi 



bencana alam terkhusus tsunami dengan dekatnya letak DIY dengan laut selatan. Berikut 

penjelasan dalam film dokumenter ini:   

1) Scene 1-3 menjelaskan geliat kegiatan masyarakat saat berkegiatan di DIY, baik dalam 

berprofesi hingga wisatawan yang tengah berpelancong. 

2) Scene 4-5 menjelaskan letak geografis DIY selain memiliki keindahan alam, DIY juga 

memiliki potensi besar potensi bencana terkhusus tsunami karna berhadapan langsung 

dengan laut selatan. 

3) Scene 6-9 menampilkan perjalanan para peneliti yang terlibah dalam proses dilapangan, 

lalu wawancara para peneliti terhadap penelitian yang tengah berlangsung beserta 

informasi beberapa hasil dan metode yang dilakukan dalam penelitian. 

4) Scene 10 harapan para peneliti untuk masyarakat dan penelitian tersebut untuk kedepannya 

beserta closeing statement untuk masyarakat lebih peduli terhadap potensi bencana dan 

sadar akan edukasi mitigasi bencana. 

 

 


