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BAB III 

METODOLOGI 

1.1. Gambaran Umum  

Skripsi ini dibuat sebagai laporan penelitian yang dilakukan untuk proyek Tugas 

Akhir berjudul “Village of Hope” yang dikerjakan oleh penulis dan kelompok. 

Proyek Tugas Akhir yang dikerjakan berupa sebuah animasi 2D dengan durasi 

sekitar empat sampai enam menit yang dikerjakan oleh empat orang dalam 

kelompok, termasuk penulis. Animasi 2D yang dibuat memiliki genre slice of life 

dengan target penonton yaitu remaja lima belas tahun keatas. 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis melakukan analisa 

perancangan color script untuk adegan pabrik dan adegan desa, dimana adegan-

adegan tersebut akan dimaksudkan untuk memberikan suasana yang berbeda agar 

dapat menyampaikan pesan dalam cerita dengan baik. Jenis tulisan merupakan 

tulisan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu 

mengaplikasikan teori dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan warna.  

Serta mengambil referensi color script dari film-film dan mencoba 

menerapkannya sesuai teori. 

1.1.1. Sinopsis 

Seorang pemuda bernama Dipta pulang ke rumahnya di desa setelah ia 

menyelesaikan pendidikannya di kota selama sepuluh tahun. Begitu sampai di 

desa, Dipta menemukan keadaan desa tersebut sudah mengalami perubahan. Desa 

yang tadinya hijau dan asri sebagian telah berubah menjadi area pembangunan 
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pabrik. Para penduduk desa dipaksa menjual sawah mereka agar pembangunan 

pabrik bisa meluas. Karena anak-anak muda telah pergi ke kota untuk mencari 

kerja, penduduk desa yang tersisa hanyalah orang tua yang mengalami kesulitan 

untuk mempertahankan sawah mereka. Kakeknya Dipta sebagai kepala desa juga 

dipaksa untuk menandatangani surat penjualan area persawahan desa. 

Melihat hal tersebut, Dipta pun bernegosiasi dengan Mr. Vincent, seorang 

pengusaha yang hendak membangun pabrik di atas lahan persawahan desa 

mereka. Dipta menawarkan keuntungan yang lebih besar kepada Mr. Vincent 

apabila setuju untuk menghentikan pembangunan pabrik di desanya. Jika dalam 

beberapa tahun Dipta dapat mengembalikan pemasukan ke desanya, kepala desa 

tidak harus menjual desa tersebut dan menjadikannya wilayah pabrik. Dipta dan 

penduduk desa pun berusaha untuk meningkatkan pendapatan desanya dengan 

membuat desa mereka menjadi Desa Wisata: Kampung Kunang. 

Pada akhirnya, Desa Wisata mereka terwujud, sementara wilayah yang 

sebelumnya menjadi pabrik telah diubah oleh Vincent menjadi sebuah resort yang 

sesuai dengan tema Desa Wisata di kampung itu. 

1.1.2. Posisi Penulis 

Pada film animasi 2D “Village of Hope” yang dikerjakan oleh empat orang, 

penulis mengambil posisi utama sebagai seorang colorist. Ini berarti penulis 

bertanggung jawab dalam merancang color script untuk keseluruhan film. Namun 

pembahasan akan difokuskan kepada color script pada ketiga adegan yang telah 

ditentukan dalam batasan masalah saja. 
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1.2. Tahapan Kerja 

 

Gambar 3.1. Skematika Perancangan 
(dokumentasi pribadi) 

Tahapan kerja merancang color script dimulai dari naskah cerita yang 

kemudian digambarkan dalam storyboard. Penulis mencari teori-teori warna yang 

dapat diterapkan sebagai landasan teori dalam penelitian sementara storyboard 
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sedang digarap oleh anggota kelompok. Landasan teori warna tersebut adalah 

teori dasar warna, atribut warna seperti hue, value, dan saturation, teori color 

harmony atau harmoni warna, psikologi warna, warna dalam film, serta teori color 

script itu sendiri. 

 Penulis memilih adegan yang ingin menonjolkan suasana tertentu, 

sehingga color script pada adegan tersebut menjadi penting untuk diteliti. Adegan 

yang dipilih oleh penulis yaitu adegan pada scene 3 shot 7, scene 5 shot 4, dan 

scene 7 shot 8. Selesai menentukan adegan, penulis mengumpulkan materi 

referensi untuk diobservasi. Penulis mencari adegan dari film animasi 2D dan 3D 

yang memiliki suasana yang sesuai dengan suasana dalam adegan yang dirancang 

penulis. Dari referensi tersebut, color pallette, atribut warna dan harmoni 

warnanya akan diteliti dan dicocokkan dengan teori sebagai data. 

 Tahap selanjutnya yaitu memulai eksperimen visual, dimana penulis 

mencoba mengaplikasikan warna ke dalam shot yang dirancang berdasarkan data 

yang didapat dari observasi referensi. Dari tahap ini didapat hasil berupa beberapa 

pilihan rancangan color script. Kemudian hasil yang paling baik akan dipilih pada 

tahap perancangan akhir. Tahap akhir dari perancangan color script ini yaitu tahap 

analisa, dimana penulis menganalisis hasil yang sudah didapat. 

1.3. Konsep Visual 

Batasan masalah dalam perancangan color script diambil dari adegan-adegan 

yang mewakili titik penting dalam cerita. Pilihan adegan yang pertama adalah saat 

tokoh utama melihat masalah yang ada dalam desanya. Adegan yang kedua adalah 

saat dimana perasaan melankolis ingin ditampilkan, karena tokoh utama 
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menyadari desanya sudah banyak berubah. Sementara pilihan adegan yang ketiga 

adalah adegan dimana desa telah diperbaiki.  

1. Storyboard Scene 3 Shot 7 

 

Gambar 3.2. Storyboard Scene 3 Shot 7 
(dokumentasi pribadi) 

Adegan pilihan penulis yang pertama yaitu scene 3 shot 7 adalah saat tokoh 

utama melihat wilayah pabrik pertama kali setelah ia pulang ke desanya. 

Tokoh utama baru saja dijemput oleh teman-temannya saat ia sampai di desa. 

Saat berjalan kaki ke rumah kakeknya, teman-temannya menunjukkan kepada 

si tokoh utama mengenai pabrik yang baru saja dibangun di desa mereka. Pada 

adegan ini ketiga karakter dilihat dari belakang, di depan mereka adalah 

pemandangan pabrik yang digambarkan secara exaggeration sehingga terlihat 

menjulang tinggi dan para karakter menjadi kecil karenanya. Suasana yang 

ingin disampaikan dalam adegan ini yaitu suasana depresi yang dirasakan oleh 

tokoh utama. Tokoh utama dapat merasakan perasaan depresi tersebut karena 

ia memiliki ikatan dengan desa yang menjadi tempat tinggalnya saat ia kecil 

dahulu. Desa tempatnya tinggal yang dulunya hijau dan berproduksi sekarang 

malah berubah menjadi desa dengan sawah yang rusak dikarenakan polusi dari 
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pabrik. Pada tahap ini tokoh utama merasa tidak berdaya akan perubahan 

tersebut, sehingga ia merasa depresi dan kebingungan karenanya. 

2. Storyboard Scene 5 Shot 4 

 

Gambar 3.3. Storyboard Scene 5 Shot 4 
(dokumentasi pribadi) 

Adegan pilihan penulis yang kedua yaitu adalah scene 5 shot 4. Pada adegan 

ini, tokoh utama beserta kedua temannya hendak pergi ke atas bukit untuk 

mencari kunang-kunang. Namun pada saat mereka mencapai atas bukit, tidak 

ada satupun kunang-kunang yang muncul. Sebaliknya si tokoh utama justru 

melihat bagaimana desanya sudah berubah dari masa lalu. Terlihat ada pabrik 

di tengah desa yang mengeluarkan polusi asap serta cahaya terang, sawah-

sawah yang gagal, serta kompleks perumahan dan ruko yang mengeluarkan 

polusi cahaya. Hal-hal tersebut membuat si tokoh utama sedih dan kecewa, 

sehingga suasana yang ingin ditunjukkan pada adegan ini berupa suasana 

melankolis. Adegan ini mengambil waktu pada malam hari, untuk 

memudahkan penggunaan cool colors yang dapat memunculkan suasana 

kesedihan tersebut. 
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3. Storyboard Scene 7 Shot 8 

 

Gambar 3.4. Storyboard Scene 7 Shot 8 
(dokumentasi pribadi) 

Untuk pilihan adegan yang ketiga yaitu adalah scene 7 shot 8. Pada saat 

adegan ini dimulai, proses perbaikan desa untuk membuatnya menjadi Desa 

Pariwisata sudah dimulai dan sudah cukup membuahkan hasil. Sehingga 

dalam adegan ini akan terlihat pemandangan sawah dengan padi-padi kuning 

dan gunung serta langit biru di belakang. Suasana yang ingin dimunculkan 

pada adegan ini adalah suasana hangat yang menimbulkan semangat, 

kebahagiaan yang muncul setelah usaha keras para penduduk desa berhasil. 

Latar waktu untuk adegan ini adalah pada saat siang hari. Sehingga 

diharapkan sinar matahari yang cerah dapat membantu memunculkan suasana 

yang ingin dicapai. 

1.4. Acuan  

Sebelum melakukan perancangan color script, beberapa hal yang menjadi acuan 

penulis yaitu adalah teori-teori warna serta referensi. Teori warna yang digunakan 

yaitu teori harmoni warna, psikologi warna, hue, saturation dan value pada warna, 

serta teori color script. Sedangkan data referensi yang akan digunakan sebagai 
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acuan berupa color harmony dari adegan film animasi yang memiliki suasana 

yang sesuai dengan yang ingin dirancang oleh penulis. 

1.4.1. Acuan Scene 3 Shot 7 

Untuk adegan pada scene 3 shot 7 referensi perancangan warna berasal dari 

animasi 3D Frozen (2013) dan How to Train Your Dragon (2014). 

1. Frozen (2013) 

 

Gambar 3.5. Adegan Elsa dalam tahanan 
(Frozen, 2013) 

Referensi pertama adalah adegan berikut dari film animasi 3D Frozen (2013). 

Pada adegan ini, Elsa yang sebelumnya kabur sudah ditangkap dan 

dimasukkan dalam penjara. Ia dituduh menjadi penyebab badai salju yang 

tidak kunjung berhenti. Di dalam penjara tersebut, Elsa menyesali 

perbuatannya yang telah menyebabkan badai salju. Namun tidak ada yang bisa 

ia lakukan untuk menghentikan badai tersebut. Adegan ini menyampaikan 

suasana depresi yang dirasakan oleh Elsa yang tidak dapat mengubah keadaan 

kota Arendelle menjadi lebih baik. Adegan ini dipilih menjadi referensi karena 

penulis ingin mengobservasi palet warna untuk membuat suasana depresi yang 

muncul dalam adegan.  
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Gambar 3.6. Color Pallette dan Color Harmony dalam adegan Frozen 
(dokumentasi pribadi) 

Warna-warna yang terdapat dalam adegan di atas adalah warna tint, 

tone dan shade dari warna biru. Hal tersebut membuat adegan di atas memiliki 

komposisi warna monokromatik biru. Terdapat batas value tertinggi dalam 

adegan tersebut yang berada di jendela, dimana cahaya bersinar masuk ke 

dalam ruangan. Value tertinggi tersebut berada di 96%, sementara value 

terendah yang ada di bagian belakang ruangan dalam adegan berada di angka 

15%. Saturasi tertinggi ada di angka 73% hingga yang terendah di angka 34%. 

Berdasarkan teori psikologi warna yang dikatakan oleh Groenholm 

(2010) warna biru memiliki sifat negatif isolasi dan memberikan kesan sebuah 

kondisi pasif. Warna biru dalam adegan tersebut bertemu dengan warna hitam 

yang memiliki teori psikologi warna yaitu penindasan dan ancaman. Warna-

warna tersebut membantu munculnya suasana depresi yang dirasakan oleh si 

tokoh utama. Sedangkan melihat dari teori harmoni warna monokromatiknya, 
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Studiobinder (2016) mengatakan bahwa komposisi tersebut dapat 

menimbulkan suasana yang mendalam. Maka berdasarkan teori, suasana yang 

muncul dalam adegan adalah suasana depresi dan isolasi. 

2. How to Train Your Dragon 2 (2014) 

 

Gambar 3.7. Kekalahan alpha 
(How to Train Your Dragon, 2014) 

Referensi selanjutnya dari film How to Train Your Dragon (2014). Adegan ini 

terjadi setelah alpha dikalahkan, naga milik Hiccup dan teman-temannya 

diambil, serta ayah Hiccup yang meninggal setelah melindungi Hiccup dari 

Toothless yang dikendalikan oleh naga alpha milik musuh. Pada adegan ini, 

Hiccup “mengubur” mayat ayahnya dengan tradisi mereka yaitu dibakar dan 

dibiarkan berlayar dalam kapal. Tokoh utama kehilangan banyak hal sehingga 

membuatnya jatuh depresi akan keadaan tersebut. Musuh akan menyerbu ke 

desa Berk, namun ia tidak dapat kembali kesana karena tidak memiliki naga 

pada saat itu. Sehingga tokoh utama tidak tahu apa yang harus diperbuat 

olehnya. Adegan ini diambil oleh penulis untuk mempelajari palet warna yang 

digunakan untuk dapat memunculkan suasana depresi dan kebingungan 

tersebut. 
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Gambar 3.8. Color pallette dan color harmony dalam adegan How to Train Your 

Dragon (2014) 
(dokumentasi pribadi) 

Warna-warna dalam adegan diatas merupakan warna dengan saturasi 

yang sangat rendah, terlihat dari data HSV yang menunjukkan saturasi berada 

di range angka 7% hingga 57%. Value yang juga termasuk di range rendah 

memiliki data angka sejumlah 5% sebagai batas rendah hingga 36% batas 

tertinggi. Warna yang terlihat adalah warna abu-abu, hitam dan cokelat. 

Komposisi warna dalam adegan ini dinilai memiliki harmoni warna 

monokromatik, karena tidak adanya variasi hue. Ia memiliki satu hue yaitu 

warna cokelat. Warna cokelat didapatkan dari warna merah yang telah 

mengalami proses tint, tone dan shade. Berbeda dengan harmoni warna 

akromatik, yang hanya terdiri dari hitam dan putih. Adegan ini memiliki aksen 

warna cokelat dalam beberapa bagian objeknya. 

Menurut teori psikologi warna Groenholm (2010), warna abu-abu yang 

menjadi warna dominan dalam adegan tersebut memiliki makna negatif yang 
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berarti kurangnya kepercayaan diri dan suasana depresi. Kemudian warna abu-

abu ini digabungkan dengan warna hitam dan cokelat. Hitam yang berarti 

penindasan serta ancaman, sedangkan cokelat yang disebut memiliki sifat 

warna dari merah dan kuning menjadi pemberat kepada suasana depresi yang 

ingin ditunjukkan. 

Tabel 3.1. Hasil observasi acuan untuk scene 3 shot 7 

Shot 
penulis 

Referensi 
Film 

Palet Warna Harmoni 
Warna 

Suasana 

Scene 3 

Shot 7 

Frozen Biru Monokromatik Depresi dan 

ketidak-

berdayaan 

How to Train 

your Dragon 

Abu-abu, 

cokelat, 

hitam 

Monokromatik Depresi dan 

kebingungan 

 

1.4.2. Acuan Scene 5 Shot 4 

Untuk scene 5 shot 4, acuan referensi yang digunakan berasal dari film animasi 

2D Mulan (1998) dan Avatar the Legend of Aang (2005). 
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1. Avatar the Legend of Aang (2005) 

 

Gambar 3.9. Adegan suasana sedih saat meninggalkan kuil 
(Avatar the Legend of Aang, 2005) 

Cerita pada adegan tersebut yaitu Aang si tokoh utama baru saja kembali ke 

kuil yang sudah ditinggal olehnya ratusan tahun yang lalu. Namun keadaan 

kuil sudah berantakan dan rusak karena sempat dihancurkan oleh pihak 

antagonis. Aang menjadi marah saat menemukan jasad gurunya terdahulu. 

Teman-temannya menenangkan Aang dan akhirnya mereka pergi dari kuil. 

Adegan di atas adalah pada saat Aang pergi meninggalkan kuil dengan 

menaiki bison terbang miliknya. Aang merasa sedih dan menyesal sehingga 

tercipta suasana melankolis pada adegan ini. Suasana tersebut adalah yang 

ingin dirancang oleh penulis, itu menjadi alasan mengapa adegan ini dijadikan 

acuan referensi oleh penulis. 
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Gambar 3.10 Color pallette dan color harmony adegan Avatar legend of Aang 
(dokumentasi pribadi) 

Warna-warna yang muncul pada shot tersebut adalah warna yang 

termasuk dalam kelompok cool colors yaitu dominan ungu. Saturasi berada di 

range angka 33% hingga 89% sehingga saturasi termasuk tinggi, sementara 

value di range angka 45% hingga 94% yang membuat shot tersebut memiliki 

value yang juga tinggi. Tokoh utama mengenakan pakaian berwarna oranye 

dan kuning, namun dengan adanya efek color correction warna tersebut 

menjadi menyatu dengan warna biru yang mendominasi shot. Sehingga warna 

pada tokoh utama terdapat di daerah warna merah dan ungu. Berdasarkan 

palet warna tersebut, maka menurut teori harmoni warna Stillman (2013) yang 

terdapat dalam shot tersebut adalah harmoni warna analogus. 

Berdasarkan teori psikologi warna milik Groenholm (2010), biru 

adalah warna yang berpengaruh secara mental. Warna biru dekat dengan kata 

sendiri, kesepian dan kesedihan. Sementara warna ungu dapat 

mengkomunikasikan sebuah suasana yang buruk. Perpaduan warna ungu dan 
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biru ini membuat sebuah suasana kesedihan dan kekecewaan. Kemudian 

menurut teori Zelanski dan Fisher (2010) untuk kelompok warna cool colors 

dapat mengkomunikasikan suasana kegelisahan dan melankolis. Teori-teori 

tersebut membuktikan bahwa terdapat suasana melankolis seperti suasana 

kesedihan dan kekecewaan yang dapat dirasakan dalam adegan tersebut. 

2. Mulan (1998) 

 

Gambar 3.11. Adegan desa terbakar akibat ulah antagonis 
(Mulan, 1998) 

Referensi selanjutnya adalah adegan pada bagian dimana Mulan dan 

pasukannya menemukan perkemahan General Li yang sudah dibakar habis 

oleh Shan Yu si antagonis. Sebelumnya pasukan Mulan menerima perintah 

untuk pergi mengikuti tentara kaisar ke pegunungan. Pasukan Mulan bergerak 

mengikuti perintah tersebut, namun mereka menemukan bahwa perkemahan 

tentara kaisar telah dibakar dan General Li juga sudah meninggal karena 

dibunuh. General Li merupakan ayah dari kapten Li Shang, pemimpin 

pasukan Mulan. Kapten Li Shang merasa marah dan sedih atas kematian 

ayahnya, namun dia tetap membawa pasukannya maju untuk memburu Shan 

Yu. Emosi para tokoh yang muncul pada adegan tersebut adalah terkejut, 
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sedih dan marah saat menemukan perkemahan pasukan tentara kaisar telah 

dihancurkan. Adegan ini dijadikan referensi karena adanya suasana tersebut. 

 

 

Gambar 3.12. Color Pallette dan color harmony adegan film Mulan (1998) 
(dokumentasi pribadi) 

Warna dominan pada shot merupakan warna merah dengan saturasi 

yang sangat tinggi, yang berada di angka 92% sementara saturasi terendah di 

area salju yang memiliki angka 21%. Selain itu terdapat warna biru pada 

bagian salju dan bebatuan serta warna hijau yang terdapat pada pakaian 

prajurit. Warna biru dan hijau ini memiliki saturasi serta value yang rendah, 

sehingga sangat kontras dengan warna merah menyala pada bagian langit. 

Berdasarkan palet warna merah, biru dan hijau, maka diaplikasikan teori 

harmoni warna Stillman (2013) yaitu harmoni warna split-komplementer 

dalam shot. 

Menurut Groenholm (2010) warna merah memiliki efek meningkatkan 

denyut nadi, sehingga membangkitkan suasana ketegangan dan agresif. Pada 
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adegan, penggunaan warna merah mengisyaratkan ketegangan serta 

kemarahan yang dirasakan oleh para tokoh saat menemukan perkemahan yang 

sudah terbakar. Sementara warna biru menimbulkan emosi melankolis, yang 

dalam adegan dapat berarti kesedihan. Hal tersebut dapat dirasakan dari para 

anggota pasukan Mulan yang melihat perkemahan pasukan teman mereka 

terbakar. Kemudian untuk warna hijau memiliki arti negatif kematian, atau 

tanda bahaya. Sehingga gabungan warna-warna tersebut dalam adegan ini 

membuat suasana tegang, kesedihan para pasukan serta ancaman bahaya dari 

antagonis yang berhasil menyapu bersih pasukan teman. 

Tabel 3.2. Hasil observasi acuan untuk scene 5 shot 4 

Shot 
penulis 

Referensi 
Film 

Palet Warna Harmoni 
Warna 

Suasana 

Scene 5 

Shot 4 

Avatar the 

legend of 

Aang 

Ungu, ungu-

kemerahan 

Analogus Kesedihan dan 

kekecewaan 

Mulan Merah, biru, 

hijau 

Split-

Komplementer 

Kekecewaan, 

kemarahan 

 

1.4.3. Acuan Scene 7 Shot 8 

Acuan referensi untuk scene 7 shot 8 diambil dari animasi 2D From Up on Poppy 

Hill (2011) dan animasi 3D Big Hero 6 (2014). 
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1. From Up on Poppy Hill (2011) 

 

Gambar 3.13. Adegan kerja bakti membersihkan gedung sekolah 
(From Up on Poppy Hill, 2011) 

Referensi pertama untuk pilihan shot yang ketiga berasal dari film animasi 2D 

berjudul From Up on Poppy Hill. Gedung yang terlihat dalam adegan 

merupakan gedung sekolah lama yang menjadi tempat berdirinya klub-klub 

ekstrakurikuler di sekolah Umi, si tokoh utama. Para murid mendengar bahwa 

gedung tersebut akan dirubuhkan. Umi menyarankan untuk membersihkan 

gedung itu sehingga terlihat baru dan kokoh seperti sedia kala. Mereka 

berharap dengan terlihatnya bahwa para murid peduli serta merawat gedung 

tersebut, pihak sekolah akan mengurungkan niat untuk merubuhkannya. Pada 

shot di atas merupakan adegan saat para murid bekerja bakti membersihkan 

serta merenovasi gedung clubhouse mereka. Suasana yang muncul adalah 

suasana semangat berjuang, serta tolong-menolong antara murid-murid 

tersebut. Munculnya suasana tersebut merupakan alasan penulis menjadikan 

shot ini sebagai referensi, karena penulis ingin merancang color script untuk 

suasana yang serupa. 
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Gambar 3.14. Color pallette dan color harmony film From Up on Poppy Hill (2011) 
(dokumentasi pribadi) 

Terdapat tiga warna yang muncul dalam adegan pada film From Up on 

Poppy Hill tersebut, yaitu warna hijau, merah dan kuning. Warna hijau 

terdapat pada pohon-pohon dan semak-semak. Adegan memiliki tingkat 

saturasi dan value yang seimbang yang berada di angka 35% sampai 61% 

untuk saturasi. Sementara value berada di range angka 38% hingga 87% 

sehingga membuat shot terlihat terang dan mencolok. Warna merah terdapat 

pada bangunan tua yang sedang diperbaiki. Sedangkan warna kuning terdapat 

pada bangunan di belakang kanan. Ketiga warna yang muncul ini membuat 

harmoni warna dalam adegan tersebut menjadi triadik. Menurut Studiobinder 

(2016), warna triadik membuat sebuah adegan menjadi bersemangat namun 

dengan kesan komikal. 

Karena suasana yang ditampilkan pada adegan merupakan suasana 

positif, teori psikologi warna yang diterapkan diambil dari makna positif 

sebuah warna. Menurut Groenholm (2010) warna hijau memiliki makna 
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positif alami, kesegaran, serta kedamaian. Sedangkan warna merah memiliki 

makna positif memancarkan energi, kekuatan dan kegembiraan. Warna kuning 

memiliki makna positif keramahan dan kreatifitas. 

2. Big Hero 6 (2014) 

 

Gambar 3.15. Adegan Hiro kembali ke kampus 
(Big Hero 6, 2014) 

Pada adegan ini, antagonis dalam film sudah berhasil dikalahkan. Hiro yang 

dulu sempat terpuruk dan berhenti dari kuliah karena kakaknya meninggal, 

sekarang memutuskan untuk kembali ke kampus. Ia ditemani oleh teman-

teman yang dulunya merupakan sahabat-sahabat dari kakaknya. Teman-

temannya itu jugalah yang membantu Hiro mengalahkan antagonis. 

Sedangkan Hiro mendapat kesadaran untuk kembali belajar dan bersekolah 

lagi setelah mendapat dukungan dari video yang ditinggalkan kakaknya. 

Dengan belajar disana, Hiro bertekad untuk membuat ulang Baymax yang 

sempat menghilang di pertarungan akhir. Suasana yang disampaikan oleh 

adegan ini adalah suasana kehangatan, semangat, harapan dan kebahagiaan. 

Suasana tersebut menjadi alasan diambilnya adegan ini sebagai acuan 

referensi. 

Perancangan Color Mood..., Alizza Bthari Maudiya, FSD UMN, 2019



 
 50 

 

 

 

Gambar 3.16. Color pallette dan color harmony adegan kampus Big Hero 6 
(dokumentasi pribadi) 

Warna yang terdapat pada adegan merupakan warna biru, warna hijau 

dan warna kuning. Warna biru yang cerah terdapat pada langit serta gedung 

kampus di kejauhan. Warna hijau untuk area pepohonan dan rumput serta 

warna kuning pada bangunan di kejauhan, jembatan, dan terdapat pula di baju 

karakter. Ketiga warna yang terdapat dalam adegan membuat harmoni warna 

yang muncul lagi-lagi merupakan harmoni warna triadik, yang menurut 

Studiobinder (2016) berfungsi untuk membuat sebuah adegan memiliki 

suasana bersemangat dan mencolok. Range warna saturasi berada di antara 

33% hingga 61%, sementara value berada di 55% hingga 97% paling tinggi. 

Warna-warna pada adegan tersebut terlihat cerah karena memiliki 

tingkat value dan saturasi yang seimbang atau sesuai. Hal tersebut membantu 

menciptakan suasana kehangatan pada adegan. Selain itu, apabila melihat dari 

teori psikologi warna milik Groenholm (2010), warna hijau dan kuning bisa 
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menciptakan keadaan yang positif seperti optimis, damai, serta ramah. 

Sementara warna biru melambangkan ketenangan dan kepercayaan. 

Tabel 3.3.Hasil observasi acuan untuk scene 7 shot 8 

Shot 
penulis 

Referensi 
Film 

Palet Warna Harmoni 
Warna 

Suasana 

Scene 7 

Shot 8 

From Up on 

Poppy Hill 

Hijau, merah, 

kuning 

Triadik Semangat, 

kreatifitas 

Big Hero 6 Biru, hijau, 

kuning 

Triadik Kehangatan 

dan harapan 

 

1.5. Proses Perancangan  

Pada sub-bab sebelumnya yaitu di bagian observasi referensi, penulis telah 

membuat tabel yang berisi data. Data didapat setelah mengamati acuan referensi 

berupa film-film baik itu dari animasi 2D panjang maupun serial dan animasi 3D. 

Di dalam tabel terdapat data berupa harmoni warna yang terdapat dalam tiap-tiap 

acuan referensi yang diambil oleh penulis. Referensi harmoni warna tersebut akan 

digunakan oleh penulis sebagai acuan untuk merancang color script di shot 

bahasan penulis. Dari pre-colorscript yang sudah dibuat oleh penulis dalam 

storyboard shot, akan dilakukan eksperimen visual dengan menggunakan masing-

masing harmoni warna yang sudah ditemukan. Pre-colorscript merupakan bagian 

pemberian satu hue yang akan menjadi warna dominan dalam sebuah shot. 

1.5.1. Scene 3 Shot 7 

Pada shot ini, penulis ingin merancang color script untuk menimbulkan suasana 

depresi, kebingungan, dan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh tokoh utama 
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atas perubahan yang terjadi di desanya. Dengan menggunakan teori warna 

Groenholm (2010), maka hue yang sesuai untuk menyampaikan makna tersebut 

merupakan warna kuning. Maka berangkatlah perancangan dari pre-colorscript 

untuk adegan ini yang diberi warna kuning. 

 

Gambar 3.17. Pre-colorscript Scene 3 Shot 7 
(Dokumentasi Pribadi) 

Berangkat dari warna dominan, tahap selanjutnya adalah menentukan 

warna pendukung untuk setiap objek dalam shot termasuk pencahayaan dan 

background. Dalam menentukan warna pendukung ini dilakukan eksperimen 

visual dengan mengikuti harmoni warna yang sudah didapat dari acuan referensi 

di atas. Karena kedua referensi warna untuk adegan dengan suasana depresi 

memiliki harmoni warna monokromatik, maka eksperimen visual dilakukan 

dengan menerapkan harmoni warna tersebut. 
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1. Eksperimen Visual 

 

 

Gambar 3.18. Percobaan harmoni warna monokromatik pada scene 3 shot 7 
(dokumentasi pribadi) 

Eksperimen visual dilakukan dengan menerapkan harmoni warna 

monokromatik ke dalam pewarnaan adegan. Warna yang ditetapkan dari tahap 

pre-colorscript adalah warna kuning, sehingga penggunaan warna lainnya 

dalam adegan ini hanyalah variasi warna tint, tone dan shade dari warna 

kuning. Hasilnya, didapat warna kuning serta abu-abu yang dapat 

diaplikasikan ke color script. Bila dicocokkan dengan teori warna, maka 

warna kuning menurut Groenholm (2010) dapat menimbulkan arti 

ketidakrasionalan, kecemasan, serta depresi. Groenholm juga mengatakan, 

penggunaan warna kuning yang terlalu banyak dapat mengakibatkan 

tersampaikannya makna negatif dari warna kuning dengan lebih baik. Maka 

penggunaan harmoni monokromatik disini membantu penyampaian makna 

negatif dari warna kuning tersebut. 
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2. Perancangan Akhir 

 

Gambar 3.19. Penambahan warna dan detail pada scene 3 shot 7 
(dokumentasi pribadi) 

Dari palet warna yang didapat dari eksperimen visual kemudian 

dikembangkan lagi menjadi pewarnaan lengkap dengan shading dan lighting 

yang sesuai. Sehingga hasil akhir color script untuk adegan ini pun didapat. 

Untuk menekankan suasana depresi yang ada pada adegan, saturasi pada 

lampu serta pakaian karakter dibuat sangat rendah. Karena pakaian para 

karakter memiliki warna yang sangat mencolok yang dapat merubah makna 

dari color script dalam adegan. Rendahnya saturasi juga membuat warna abu-

abu menjadi muncul. Warna abu-abu ini membantu warna kuning dalam 

menimbulkan suasana depresi dan kebingungan yang dirasakan oleh si tokoh 

utama, atas ketidakberdayaannya akan perubahan dalam desa yang menjadi 

kampung halamannya tersebut. 
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Gambar 3.20. Color script final scene 3 shot 7 
(dokumentasi pribadi) 

 

Tabel 3.4. Tabel proses perancangan scene 3 shot 7 

Color Harmony Hue Color Psychology Hasil 

Monokromatik Kuning Depresi, Ketakutan, 

Kecemasan 

Suasana depresi ketika 

tokoh utama 

kebingungan melihat 

pabrik baru di tengah 

desa yang merusak 

keadaan desa 
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1.5.2. Scene 5 Shot 4 

 

Gambar 3.21. Pre-colorscript scene 5 shot 4 
(dokumentasi pribadi) 

Pada shot ini suasana yang ingin disampaikan oleh penulis merupakan suasana 

melankolis dimana tokoh utama merasa sedih dan kecewa atas perubahan yang 

telah terjadi dalam desanya. Hue dominan yang diberikan pada pre-colorscript 

adalah warna biru, karena berdasarkan teori Groenholm (2010) warna biru dapat 

melambangkan suasana kesedihan tersebut. Perancangan selanjutnya dari tahap 

pre-colorscript yaitu dengan menambahkan warna lain ke dalam objek-objek 

dalam shot. Untuk menentukan warna apa yang ingin ditambahkan, maka 

mengacu kepada harmoni warna apa yang akan digunakan. Percobaan harmoni 

warna untuk shot ini adalah analogus dan split-komplementer. 
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1. Eksperimen Visual 1 

 

 

Gambar 3.22. Percobaan harmoni warna analogus pada scene 5 shot 4 
(dokumentasi pribadi) 

Percobaan pertama untuk scene 5 shot 4 adalah dengan menggunakan harmoni 

warna analogus, sesuai data yang telah didapat dari referensi film animasi 

Avatar the Legend of Aang. Sesuai teori Stillman (2013) dimana warna 

analogus terdiri dari 1 primer dan 2 warna sekunder di sebelahnya maka warna 

analogus dari biru adalah ungu dan biru-kehijauan. Value dibuat rendah untuk 

menghasilkan warna-warna gelap yang menggambarkan latar waktu malam 

hari. Harmoni warna analogus di shot ini merupakan kumpulan warna cool 

colors. Menurut Zelanski dan Fisher (2010) warna dingin dapat memberikan 

suasana ketenangan. Namun juga bisa berarti negatif seperti kegelisahan dan 

ketidakpastian. Sementara warna ungu dan biru sendiri memiliki arti 

kemunduran, inferioritas dan kesedihan berdasarkan teori Groenholm (2010). 
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2. Eksperimen Visual 2 

 

 

Gambar 3.23. Percobaan harmoni warna split-komplementer pada scene 5 shot 4 
(dokumentasi pribadi) 

Percobaan selanjutnya pada scene 5 shot 4 adalah dengan menerapkan 

harmoni warna split-komplementer sesuai dengan data yang didapat dari 

referensi film Mulan. Dari warna utama biru pada adegan ini, maka pasangan 

warna split-komplementernya adalah kuning dan oranye. Warna biru 

diletakkan pada tempat seperti langit, gunung dan bukit tempat si tokoh utama 

berada. Sedangkan warna kuning diletakkan pada bagian desa yang telah 

terkorupsi oleh adanya pabrik tersebut. Pengaplikasian warna yang ini berguna 

untuk menunjukkan kontras perbedaan antara desa yang asri dengan pabrik 

yang merusak alam. Menurut teori psikologi warna Groenholm (2010), kuning 

memiliki kemampuan untuk menimbulkan suasana depresi. Sehingga pabrik 

sebagai alasan perasaan depresi tersebut muncul, diberi warna kuning. 

Kemudian makna negatif dari oranye adalah perampasan, frustasi dan 

kesembronoan. Pilihan warna ini dapat menyampaikan suasana yang 
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diinginkan dengan lebih baik. Maka perancangan akhir menggunakan warna 

dengan skema warna split-komplementer. 

3. Perancangan Akhir 

 

Gambar 3.24. Penambahan warna dan detail pada scene 5 shot 4 
(dokumentasi pribadi) 

Setelah membandingkan kedua hasil eksperimen melalui penerapan teori 

psikologis, harmoni, dan kontinuitas komposisi warnanya dalam cerita, maka 

color script final scene 5 shot 4 menggunakan harmoni warna split-

komplementer. Warna dominan biru memiliki pasangan warna kuning dan 

oranye menurut teori harmoni warna Stillman (2013). Komposisi warna 

tersebut terbukti dari teori psikologi warna Groenholm (2010), bahwa dapat 

membangkitkan suasana melankolis berupa kesedihan dan kekecewaan akan 

keadaan desa yang sudah rusak. Penempatan warna biru dan kuning dalam 

adegan juga digunakan untuk memperlihatkan perbedaan daerah yang sudah 

dikorupsi oleh pabrik dengan daerah di atas bukit yang masih asri. Split-

komplementer menciptakan kontras yang dibutuhkan untuk suasana kecewa 

dan sedih yang dirasakan oleh si tokoh utama terhadap perubahan yang terjadi 

dalam desanya itu. 

Perancangan Color Mood..., Alizza Bthari Maudiya, FSD UMN, 2019



 
 60 

 

 

 

 

Gambar 3.25. Color script final scene 5 shot 4 
(dokumentasi pribadi) 

 

Tabel 3.5. Tabel proses perancangan scene 5 shot 4 

Color Harmony Hue Color Psychology Hasil 

Split-

Komplementer 

Biru, 

Kuning, 

Oranye 

Kekecewaan, 

Kecemasan, 

Perampasan 

Suasana melankolis yang 

dirasakan oleh tokoh 

utama yang kecewa 

dengan keadaan desanya 

yang dirusak dengan 

kedatangan pabrik.  
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1.5.3. Scene 7 Shot 8 

Pada shot ini penulis ingin merancang color script yang dapat membawakan 

suasana semangat dan kebahagiaan. Dengan menerapkan teori psikologi warna 

milik Groenholm (2010), maka warna dominan yang diberikan pada pre-

colorscript adalah warna oranye yang membawa makna positif tersebut. 

Berdasarkan data dari referensi yang didapatkan, komposisi harmoni warna yang 

sesuai untuk adegan dengan suasana semangat merupakan harmoni warna triadik. 

Kedua referensi memberikan data harmoni warna yang sama. Sehingga harmoni 

warna yang akan digunakan dalam eksperimen visual adegan ini adalah triadik. 

 

Gambar 3.26. Pre-colorscript scene 7 shot 8 
(dokumentasi pribadi) 
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1.  Eksperimen Visual 1 

 

 

Gambar 3.27. Percobaan harmoni warna triadik pada scene 7 shot 8 
(dokumentasi pribadi) 

Tahap eksperimen visual menerapkan harmoni warna triadik sesuai dengan 

yang digunakan dalam referensi dari film From Up on Poppy Hill (2011) serta 

Big Hero 6 (2014). Sesuai teori harmoni warna milik Stillman (2013) maka 

warna triadik dari warna oranye yang menjadi warna utama adalah warna 

ungu dan hijau. Teori warna positif diterapkan kepada shot ini agar dapat 

membangun suasana yang dituju. 

Berdasarkan teori Groenholm (2010), warna oranye akan 

memfokuskan kita kepada kenyamanan fisik serta kehangatan. Digabungkan 

dengan makna positif dari warna hijau yaitu penyegaran, harmoni dan 

kedamaian. Yang mana merupakan warna yang sesuai untuk adegan yang 

memperlihatkan keadaan alam. Serta makna positif dari warna ungu yaitu 

kemewahan, yang mengkomunikasikan sebuah kualitas yang baik. Teori 

lainnya dalam shot ini adalah teori komposisi triadik dari Studiobinder (2016), 

dimana komposisi warna triadik menciptakan tekanan dalam adegan dengan 
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suasana vibrant, sehingga sesuai untuk suasana semangat dan kebahagian 

yang ingin disampaikan. 

2. Perancangan Akhir 

 

Gambar 3.28. Penambahan warna dan detail pada scene 7 shot 8 
(dokumentasi pribadi) 

Setelah menetapkan palet warna untuk adegan, selanjutnya adalah mewarnai 

secara detail setiap objek yang ada dalam adegan. Termasuk menambahkan 

shading dan lighting dalam pewarnaan, serta menetapkan tingkat saturasi. 

Saturasi yang tinggi diberikan kepada objek yang berada di tengah, karena 

menjadi titik fokus dari shot. Sedangkan objek di belakang dan depan seperti 

gunung dan daun-daun padi memiliki saturasi rendah dan value yang 

disesuaikan. Langit pada siang hari memiliki warna asli biru. Pada adegan, 

dibuat warna langitnya benar-benar biru agar kesan cerah dan colorful dapat 

muncul. 
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Gambar 3.29. Color script final scene 7 shot 8 
(dokumentasi pribadi) 

 

Tabel 3.6. Tabel proses perancangan scene 7 shot 8 

Color Harmony Hue Color Psychology Hasil 

Triadik Oranye, 

Biru, 

Hijau 

Kebahagiaan, 

Semangat, 

Kepercayaan 

Suasana kebahagiaan 

yang dirasakan oleh 

penduduk desa karena 

berhasilnya sawah 

mereka untuk kembali 

berproduksi.  
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