
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Fobia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ketakutan yang sangat 

berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat 

kehidupan penderitanya. Menurut Alodokter (2016) fobia dibagi menjadi fobia 

spesifik dan kompleks. Fobia spesifik seperti ketakutan terhadap ketinggian, takut 

kedalaman air, takut terhadap hewan tertentu, takut dokter, takut darah. 

Sedangkan fobia kompleks seperti takut pada situasi sosial, takut berbicara di 

depan umum, takut berada di ruang terbuka. Umumnya fobia spesifik ini diderita 

oleh anak-anak dan remaja.  

Pediofobia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rasa takut 

terhadap boneka. Hal ini berarti pediofobia merupakan jenis fobia spesifik. Tema 

ini diambil dengan latar belakang penulis yang semasa kecil takut terhadap 

boneka, terutama boneka yang berbentuk seperti manusia. Penulis menganggap 

bahwa boneka adalah benda mati yang tidak dapat bergerak maupun 

mengeluarkan suara. Kejadian pertama pada saat itu, penulis diberi hadiah sebuah 

boneka yang ketika tombol pada stagenya ditekan akan membuat boneka tersebut 

menari berputar di poros stage serta mengeluarkan suara. Hal tersebut membuat 

penulis menangis dan takut. Kemudian kejadian kedua, penulis diberi boneka 

berbentuk seperti manusia dengan posisi duduk, dan bagian tangan, wajah, dan 

kaki dari boneka tersebut terbuat dari plastik, dengan badan beirisi dakron, dan 
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memiliki mata yang besar dengan kelopak mata yang bisa membuka atau 

menutup. Penulis juga tidak ingin menyentuh boneka tersebut dan 

memasukkannya dalam lemari. Penulis merasa boneka terlihat seram dan dari 

matanya penulis membayangkan boneka itu akan hidup dan terlihat horor. 

Horor merupakan sesuatu yang menimbulkan rasa ngeri dan takut. Sesuai 

dengan pengalaman masa kecil penulis, rasa takut pada boneka yang penulis 

anggap menyeramkan masuk ke dalam jenis horor psikologis karena hanya 

berasal dari perasaan penulis. Untuk menimbulkan suasana horror penulis 

mengaplikasikannya ke dalam penggunaan warna pada film animasi. 

Warna merupakan elemen penting dalam sebuah film, karena warna dapat 

mempengaruhi sisi emosional penonton. Menurut Whelan dan Sutton (2004) 

psikologi warna mengacu pada reaksi emosional yang kuat. Studi penelitian telah 

membuktikan bahwa reaksi kita terhadap warna sebagian bersifat fisiologis, 

berdasarkan efek warna pada mata dan sistem saraf kita, dan sebagian dipengaruhi 

oleh lingkungan dan pengalaman hidup kita (hlm. 154). Warna tersebut penulis 

aplikasikan pada perancangan colorscript film ini. 

Colorscript menurut Glebas (2013) dapat mendefinisikan seluruh cerita 

dan dapat memberi emosi terhadap penonton dengan pemilihan warna yang 

dramatis. Maka dari itu penulis memilih untuk merancang colorscript pada film 

Pediofobia ini. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah penulis adalah: 

Bagaimana perancangan colorscript genre horor pada film limited animation 

“Pediofobia”? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah: 

1. Penulis akan membahas colorscript pada: 

a. Scene 4 shot 1 ketika Avi mulai berada di dalam wahana istana boneka 

dan melihat boneka-boneka yang dapat bergerak dari konsep wahana 

itu sendiri. 

b. Scene 6 shot 4 ketika Avi berimajinasi boneka di istana boneka 

menjadi hidup. 

2. Pembahasan berfokus pada aspek-aspek warna meliputi hue, value, 

saturation, color harmony, dan psikologi warna. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan skripsi ini adalah untuk memberikan merancang colorscript untuk 

memberikan suasana takut dan bahaya dengan memberikan kesan horror pada 

film limited animation “Pediofobia”. 
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1.5. Manfaat Skripsi 

Manfaat dari skripsi ini adalah:  

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan lebih dalam secara teori 

maupun praktek mengenai perancangan colorscript genre horor pada 

sebuah film animasi. 

2. Bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada 

pembaca mengenai colorscript  yang digunakan pada film animasi ini. 

3. Bagi universitas sebagai rujukan akademis dalam perancangan sejenis. 
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