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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Proyek tugas akhir ini berupa animasi hybrid, dengan karakter 2D dan environment 

3D, yang diciptakan sebagai bentuk interpretasi dari puisi yang diciptakan oleh 

Jessica Hanwie selaku rekan kelompok. Melalui karya ini, penulis menganalisa 

penerapan shot pada karya-karya animasi yang telah ada dan mencocokkannya 

dengan teori mengenai shot sebagai acuan dalam membuat shot yang menunjukkan 

situasi terdesak pada animasi pendek “Bawa Diriku”. 

Penelitian dilakukan dengan menelaah data yang dikumpulkan dari studi 

literatur dan pengamatan terhadap pengaplikasian shot pada film animasi yang 

memiliki hubungan dengan situasi terdesak serta memiliki keringanan plot cerita 

yang lebih kurang mirip dengan animasi yang dibuat. Studi literatur dilaksanakan 

guna memperoleh ilmu mengenai teori-teori shot beserta fungsinya sebagai 

panduan dasar dalam membentuk gambaran shot, sementara pengamatan terhadap 

film animasi dilakukan sebagai bentuk referensi beserta inspirasi untuk 

diimplementasikan pada shot yang dirancang. 

3.1.1. Sinopsis 

Animasi “Bawa Diriku” membawa tema mengenai kekeluargaan serta pengorbanan 

seorang ibu, juga mengenai masalah lingkungan sebab-akibat yang utamanya 

diciptakan oleh manusia, dan bagaimana tindakan yang terlihat kecil sebenarnya 

mampu berdampak pada makhluk hidup lainnya. Cerita dimulai dari ibu burung 
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yang terbang mencari makanan untuk ketiga anaknya, kemudian kembali ke 

sarangnya untuk memberikan makan. Ketiga bersaudara ini dilatih oleh induknya 

untuk belajar terbang. Sementara anak burung pertama dan kedua berhasil 

walaupun masih belum sempurna, anak bungsu merasa takut dan bersembunyi 

hingga dipaksa oleh saudara-saudaranya. 

Suatu hari di lingkungan hidup mereka kedatangan beberapa manusia 

sehingga ibu burung waspada sementara anak-anaknya masih tertidur. Para 

manusia ini kemudian menyalakan api dan berupaya membakar kebun. Merasakan 

api yang menyala dan dengan cepat menjalar, ibu burung membangunkan anak-

anaknya untuk segera meninggalkan sarang, namun ketiga anaknya tidak terlalu 

menanggapi ibunya hingga menyadari bahwa lingkungan sekitar rumah mereka 

terbakar. Satu persatu anak burung nekat terbang meninggalkan sarang, hingga 

bungsu tersisa dan dengan dorongan ibunya, bungsu akhirnya bisa terbang dengan 

bangga. 

Pada insiden kebakaran ini, sangat disayangkan ibunya tidak selamat setelah 

upayanya menyelamatkan anak-anaknya terlebih dahulu. Bungsu juga harus 

menghadapi kobaran api untuk mencari jalan keluar dalam kondisinya yang baru 

saja bisa terbang sempurna dikarenakan keterpaksaan. Setelah berhasil keluar dari 

lingkungan yang terbakar, bungsu mengejar saudara-saudaranya dan ketiga anak 

burung ini terpaksa mencari habitat baru di kota. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Animasi hybrid berjudul “Bawa Diriku” dikerjakan oleh Phantomeme Production 

yang beranggotakan 4 orang. Posisi penulis dalam kelompok ini adalah sebagai 

perancang shot dan menyusun storyboard berdasarkan gambaran naskah yang telah 

dibentuk.  

3.2. Tahapan Kerja 

Dalam pembuatan shot animasi hybrid ini, terdapat beberapa tahapan kerja. 

Awalnya, ide cerita dibentuk hingga menciptakan suatu ide utuh yang menjadi 

sebuah cerita. Kemudian dibuat script agar cerita yang sudah terbentuk memiliki 

alur yang pasti, juga untuk menciptakan gambaran sebagai dasar dalam 

pembentukan shot list. Shot list ini merangkum shot seperti apa saja yang 

dibutuhkan dan diinginkan, dibentuk dalam urutan-urutan point, agar dapat 

mempermudah dalam membuat shot. Namun sebelum melanjutkan pembuatan shot 

list, diperlukan terlebih dahulu pemahaman landasan teori agar shot yang dibuat 

kelak tidak akan asal jadi. 

 Setelah tahap pembuatan shot list, dilanjutkan dengan perancangan konsep 

visual, untuk mencapai visual yang diinginkan. Kemudian hal tersebut di riset untuk 

mendukung apakah shot yang telah dikonsepkan sudah sesuai dengan gambaran 

seharusnya. Hasil dari observasi referensi kemudian disimpulkan dan diaplikasikan 

dalam bentuk proses perancangan, melalui proses trial dan error. Setelah 

mendapatkan shot yang tepat, shot tersebut diobservasikan kembali untuk ditelaah 

apakah shot yang telah jadi benar-benar telah sesuai. 
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Gambar 3.1. Tahapan Perancangan 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.2.1. Shot list 

Untuk mempermudah dalam merancang sebuah shot, diperlukan adanya shot list. 

Shot list berguna untuk memberikan gambaran pada adegan-adegan tertentu agar 

lebih mudah merencanakan shot seperti apa yang ingin dibuat. Selain itu, shot list 

juga membantu memperkirakan jumlah shot yang harus dirancang, serta agar shot 

yang dirancang tidak berjumlah berlebihan atau kekurangan. Berikut merupakan 

shot list dari animasi “Bawa Diriku”: 

Tabel 3.1. Shot List untuk Animasi Pendek ‘Bawa Diriku’ 

Shot List 

No. Scene Shot Details 

1. 

1 1 

Ibu burung terbang mendekati kamera, lalu muncul dari 

samping dan masuk ke frame, menunggu cacing untuk keluar 

dari tanah. Saat cacing keluar dari tanah, ibu burung langsung 

menyambar dan terbang. 

2. 
2 1 

Shot pohon sedikit zoom in, menunjukkan tempat tinggal 

keluarga burung gereja. 

3.  2 Anak-anak burung gereja menengok ketika mendengar suara. 

4.  3 Ibu burung datang membawa makanan kepada anak-anak. 

5. 
 4 

Ibu menimbang ingin memberi makan anak yang mana terlebih 

dahulu. 

6.  5 Ibu memberi makan. 

7.  6 Ibu memberi makan. 

8.  7 Ibu merapikan sayap anak burung sambil anaknya makan. 

9.  8 Ibu merapikan sayap anak burung. 

10.  9 Ibu keluar lagi mencari makan. 

11. 3 1 Anak-anak burung memperhatikan penjelasan ibu 

12.  2 Ibu mengajarkan cara untuk terbang 

13.  3 Ibu terbang, diperhatikan anaknya 

14.  4 Medium close up anak burung sulung memperhatikan ibunya  
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15.  5 Anak burung sulung mencoba untuk terbang lalu terjatuh 

16.  6 Anak burung bungsu menengok mencari kakaknya yang jatuh 

17.  7 Anak burung sulung muncul bisa terbang 

18.  8 Anak burung bungsu termotivasi untuk belajar terbang 

19.  9 Anak burung bungsu melompat keluar dari sarang 

20.  10 Anak burung bungsu melompat ke ranting dan bergeser 

21.  11 Anak burung bungsu melihat ke bawah, melihat ketinggian 

22.  12 Vertigo effect melihat daratan 

23.  13 Anak burung bungsu mundur dan berlari kembali ke sarangnya 

24.  14 Anak burung bungsu mundur dan berlari kembali ke sarangnya 

25.  
15 

Anak burung bungsu meringkuk ketakutan, lalu mengintip 

melihat ibunya 

26.  16 Ibu burung melihat anaknya dengan ekspresi bermacam-macam 

27.  17 Ibu burung mendorong anak burung bungsu dengan paksa 

28.  
18 

Anak burung bungsu berdiri di ujung ranting, berhadapan 

dengan anak burung sulung yang terbang di depannya 

29.  19 Anak burung bungsu melihat ke bawah 

30.  20 Close up anak burung bungsu melihat dengan penuh keraguan 

31.  21 Anak burung bungsu mencoba terbang 

32.  22 Anak burung bungsu terpeleset 

33.  23 Anak burung bungsu terjatuh dari ranting 

34.  24 Anak burung bungsu terjatuh dengan wajah di close up 

35.  25 Anak burung bungsu terjatuh dan berputar di udara 

36.  26 Anak burung bungsu terjatuh menabrak ranting-ranting 

37.  27 Ibu burung menghela nafas melihat anaknya 

38. 4 1 Panning kamera, anak-anak burung sedang tidur 

39.  2 Ada suara langkah kaki manusia menginjak rumput 

40.  3 Ibu burung menoleh kearah suara 

41.  
4 

Manusia mengumpulkan dedaunan kering dan batang-batang, 

lalu membakarnya 

42.  5 Ibu membangunkan anak burung #1 

43.  6 Ibu membangunkan anak burung #2 

44.  7 Anak burung bangun 
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45.  8 Ibu burung panik dan menyuruh anaknya untuk melarikan diri 

46.  9 Api menyambar 

47.  10 Api menyambar makin besar 

48.  11 Anak burung menoleh 

49.  12 Anak burung melihat api 

50.  13 Anak burung melihat  

51.  14 Ibu burung mendorong anak burung 

52.  15 Anak burung di dorong ibunya 

53.  16 Anak burung di dorong ibunya 

54.  17 Anak di dorong hingga ke ujung ranting 

55.  18 Anak burung terjatuh menuju api 

56.  19 Anak burung terjatuh kearah api 

57.  20 Anak burung berusaha mengepakkan sayap 

58.  21 Anak burung berhasil terbang 

59.  22 Anak burung menyelamatkan diri 

60.  23 Ranting patah 

61.  24 Patahan ranting jatuh 

62.  
25 

Patahan ranting jatuh hampir mengenai anak burung 

63.  
26 

Anak burung melihat ranting yang jatuh lalu melihat ke 

depannya 

64.  27 Anak burung terhalang api besar 

65.  28 Anak burung terkelilingi oleh lingkaran api 

66.  29 Anak burung mencari jalan keluar 

67.  30 Jalan keluar ditemukan 

68.  31 Anak burung bergegas terbang menuju jalan keluar 

69.  32 Kamera tracking Kearah jalan keluar  

70.  33 Anak burung terbang cepat dengan  

75.  34 Close up wajah anak burung saat mendekati jalan keluar 

76.  35 Jalan keluar semakin dekat, kamera shaking 

77.  36 Anak burung berhasil keluar dari api 

78.  37 Anak burung keluar dari api, terbang ke langit lebih tinggi 
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79.  38 Anak burung melihat kearah kebakaran 

80.  39 Establishing shot kebakaran 

81.  
40 

Close up wajah anak burung mengamati kebakaran, lalu 

memalingkan wajah 

82.  41 Anak burung terbang menyusul kakaknya 

 

3.3. Konsep Visual 

Konsep visual dibuat dalam rangka merancang shot-shot yang ingin dicapai, 

sehingga dapat menjadi acuan untuk mencari hasil karya referensi yang serupa. 

3.3.1. Scene 3 Shot 15 

Shot 15 pada scene 3 merupakan shot yang memperlihatkan ketakutan tokoh burung 

bungsu untuk belajar terbang. Dalam scene yang dipakai, diceritakan bahwa tokoh 

burung bungsu takut ketinggian saat hendak belajar terbang, maka dari itu tokoh 

burung bungsu melarikan diri dari posisi awalnya hingga kembali ke sarang dimana 

keluarga burung tersebut tinggal. Pada shot ini, tokoh bungsu diperlihatkan menepi 

pada ujung sarang, seakan melindungi diri dari rasa takutnya akan ketinggian.  

 

Gambar 3.2. Hasil Akhir Konsep Visual Scene 3 Shot 15 
 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.3.2. Scene 3 Shot 18 

Pada scene 3 shot 18, diceritakan bahwa ibu burung memaksa tokoh burung bungsu 

untuk belajar terbang dan mendorongnya hingga ke ujung ranting sementara ibu 

burung memperhatikannya dari belakang, sehingga tokoh burung bungsu tidak bisa 

melarikan diri kembali ke sarangnya. Hal yang hendak penulis tampilkan 

merupakan bagaimana tokoh burung bungsu ini di dorong paksa ibunya hingga ke 

ujung dahan untuk berani belajar terbang sehingga menciptakan kondisi pilihan 

melawan atau melarikan diri, seperti yang dideskripsikan oleh Elfiky (2011) 

mengenai kondisi yang terjadi ketika sedang terdesak. Penulis juga menampilkan 

lingkup sekitar burung bungsu berupa ruangan terbuka yang menunjukkan 

ketinggian, sehingga dapat memberikan kesan bahwa bungsu tidak memiliki jalan 

keluar. 

 

Gambar 3.3. Hasil Akhir Konsep Visual Scene 3 Shot 18 

 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.3.3. Scene 4 Shot 33 

Scene 33 shot 4 menceritakan bagaimana tokoh burung bungsu harus melarikan diri 

dari kobaran api namun jalan keluarnya tertutupi oleh api yang terlanjur membesar, 

dan apabila tokoh burung bungsu tidak mencari jalan keluar, maka burung bungsu 

akan mati. Hal yang ingin dicapai berupa memperlihatkan tokoh burung bungsu 

dikelilingi kobaran api yang semakin membesar dan mampu melahapnya kapan saja. 

Hal ini ditunjukkan dengan tokoh burung bungsu yang berada di tengah dan api di 

sekitarnya yang mendominasi layar. 

 

Gambar 3.4. Hasil Akhir Konsep Visual Scene 4 Shot 33 

 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

3.4. Hasil Observasi 

Penulis menjadikan beberapa animasi yang telah tayang khususnya pada layar lebar 

sebagai referensi dalam pembuatan shot. Animasi yang dijadikan acuan berwujud 

3D animation, yaitu Coco (2017), Kitbull (2019), Rise of the Guardians (2012), 

Tarzan (1999), dan Zootopia (2016).  

3.4.1. Scene 3 Shot 15  

Pada scene 3 shot 15 terdapat 3 animasi yang digunakan sebagai acuan observasi 

yakni Kitbull, Tarzan, dan Rise of the Guardians. 
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1.  Kitbull 

 

Gambar 3.5. ‘Kitbull’ Situasi Terdesak 

 

(Kitbull, 2019) 

 

Gambar 3.2. merupakan sebuah adegan dari animasi pendek Kitbull, yang 

menceritakan bagaimana karakter kucing kehujanan dan petir membuat rumahnya 

terjatuh. Karakter kucing lalu terlempar keluar dari kardus dengan kondisi 

tersangkut dan hendak ditolong oleh karakter anjing, namun karena karakter kucing 

penakut, juga terlalu waspada, karakter kucing mengira karakter anjing hendak 

memakannya, sehingga membuatnya sangat ketakutan. Ketika karakter anjing 

mendekatinya, karakter kucing malah memberinya cakaran. 

Pada Gambar 3.2., jarak kamera berupa medium shot, untuk 

memperlihatkan sebagian background yang menunjukkan keseluruhan posisi 

karakter yang terpojok, sebagian pergerakan karakter, juga untuk menangkap 

ekspresi karakter dalam mendukung situasi terdesak. Medium shot ini juga 

memperlihatkan interaksi antara karakter dengan lingkungan sekitarnya, sehingga 

penonton dapat menganalisa lebih dengan apa yang terjadi dalam sebuah shot. 
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Sudut kamera yang digunakan berupa high angle, yang pada shot ini 

membuat karakter menjadi terlihat lebih kecil daripada seharusnya, terlebih apabila 

diperbandingkan antara karakter dengan lingkup sekitarnya. Penggunaan high 

angle ini sesuai dengan fungsi pada umumnya yang didefinisikan oleh Mercado 

(2010), yaitu untuk menunjukkan karakter lebih kecil dan lemah, juga mudah 

tertindas. High angle juga mampu memperlihatkan unsur tambahan yang mana 

pada shot ini, merupakan bayangan dari karakter lawan yang berupa seekor anjing. 

Penggunaan sudut high angle ini dapat membuat bayangan karakter lawan menjadi 

lebih besar dikarenakan permainan cahaya, sehingga dapat menekankan wujud 

faktor eksternal yang berupa bayangan untuk terlihat sangat mengancam bagi 

karakter utama. Apabila yang digunakan merupakan eye level, maka bayangan 

hanya dapat terlihat ketika menutupi sebagian dari tubuh karakter, dan shot yang 

didapatkan juga akan berkesan lebih datar. Pergerakan kamera pada shot ini berupa 

still shot dan disaat hampir bersamaan zooming in. 

 

Gambar 3.6. Komposisi Rule of Third pada animasi ‘Kitbull’ 
 

(Kitbull, 2019) 

 

Letak karakter pada komposisi yang digunakan pada shot ini walaupun 

bertabrakan, namun berada di luar garis rule of third, juga tidak berada tepat di 
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tengah frame. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan pada gambar, sehingga 

karakter memiliki posisi yang kurang stabil. Sementara itu karakter lawan yang 

berupa bayangan berletakkan pada garis rule of third, sehingga dapat 

mengindikasikan bahwa karakter ini berkesan lebih seimbang. Depth of Field yang 

digunakan sedikit lebih difokuskan pada karakter dengan diadakannya foreground 

dan background yang lebih blur, sehingga mata penonton dapat tetap fokus pada 

karakter meskipun memiliki komposisi yang tidak seimbang. 

2.  Tarzan 

 

Gambar 3.7. Situasi Terdesak pada Animasi ‘Tarzan’ 
 

(Tarzan, 1999) 

 

Beberapa hal yang berbeda dapat ditemukan pada animasi ‘Tarzan’ seperti pada 

shot diatas yang menceritakan karakter Jane untuk pertama kalinya bertemu dengan 

gorilla dewasa dengan jarak yang sangat dekat dan mendapatkan sambutan pertama 

berupa auman khasnya. Jane yang kaget kemudian terjatuh dihadapan gorilla 

tersebut, lalu kemudian gorilla tersebut mencoba menakut-nakuti Jane karena dia 

merupakan manusia. Jane yang ketakutan kemudian mengambil inisiatif untuk 

melindungi diri dengan panci yang terletak di dekatnya. Pada akhirnya karakter 
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Tarzan memanggil gorilla dewasa tersebut dan menyatakan bahwa Jane orang baik, 

sehingga gorilla tersebut akhirnya mundur dan menjauhi Jane. 

Seperti dalam animasi Kitbull pada gambar 3.2., medium shot digunakan 

untuk memperlihatkan karakter beserta dengan backgroundnya, sehingga penonton 

dapat melihat dengan jelas gerak-gerik karakter, ekspresi, beserta dengan kondisi 

backgroundnya yang membantu penonton membangun gambaran bahwa karakter 

sudah terpojok dan terperangkap. Seperti pada animasi Kitbull dalam gambar 3.2, 

sudut kamera yang digunakan juga high angle. Penggunaan sudut high angle pada 

shot Tarzan diatas memperlihatkan lingkungan dengan perspektif lebih luas, 

sehingga dapat memperlihatkan ketersudutan karakter dalam sebuah shot. 

Penggunaan sudut ini membuat karakter terlihat lebih tidak berdaya, juga dapat 

lebih memperlihatkan adanya bayangan dari karakter gorilla yang menutupinya, 

seperti ancaman besar. Dalam shot ini, pergerakan kamera berupa still shot, yang 

sebenarnya bersifat memberikan efek datar, namun dikarenakan adanya bayangan 

yang menutupi tubuh karakter, juga penggunaan high angle view, maka efek datar 

dari kamera diam tersebut lebih ditutupi dan mampu menyesuaikan dengan kondisi 

yang terlihat mendesak. 
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Gambar 3.8. Komposisi pada Animasi ‘Tarzan’ 
 

(Tarzan, 1999) 

 

Komposisi yang digunakan berbeda dengan komposisi animasi kitbull 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.3., dengan peletakkan objek utama persis 

bertabrakan pada titik-titik garis rule of third, juga bersifat centered, sementara 

bayangan yang merupakan ancamannya menimpa posisi karakter, yaitu terletak di 

tengah frame. Depth of field sedikit ditemukan pada shot ini, ditunjukkan dengan 

background yang sedikit lebih buram jika dibandingkan dengan karakter. Hal ini 

tentunya ditujukan agar penonton mampu memfokuskan matanya kepada karakter, 

sehingga tidak bingung melihat gambar berdimensi sama yang datar dengan 

karakter dan background yang menyatu. 

3.  Rise of the Guardians 

Hal yang sama diperlihatkan pada sebuah shot dari animasi Rise of the Guardians, 

ketika karakter utama Jack Frost’ melarikan diri dari karakter Pitch Black. Pada 

adegan ini, dikisahkan karakter Jack Frost menyelinap ke tempat dimana karakter 

Pitch Black menyimpan semua barang yang dicuri dari karakter Toothfairy. Aksi 

menyelinap Jack Frost lalu diketahui oleh Pitch Black dan Ia ditawari untuk bekerja 
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sama dengan Pitch Black, namun Jack Frost menolak sehingga Pitch Black 

menjatuhkannya ke tempat asing di bawah tanah, yang ternyata merupakan dimana 

semua telur paskah yang telah disiapkan karakter Easter Bunny dihancurkan oleh 

Pitch Black. Shot dibawah adalah ketika karakter Jack Frost berusaha keluar dari 

lorong yang ia tidak kenali ketika dijatuhkan dan mencoba untuk mencari jalan 

keluar, melarikan diri dari Pitch Black.  

 

Gambar 3.9. Salah Satu Shot Terdesak pada ‘Rise of the Guardians’ 
 

(Rise of the Guardians, 2012) 

 

Pada gambar 3.6., dapat dilihat penggunaan medium shot untuk lebih dapat 

menunjukkan pergerakan karakter, beserta dengan ekspresi, juga backgroundnya. 

Pada shot kali ini digunakan dutch tilt untuk menunjukkan ketidakseimbangan pada 

karakter di mata penonton, sesuai dengan teori Mercado (2010). Selain itu, sudut 

kamera juga menunjukkan sedikit high angle, yang membuat karakter terlihat lebih 

lemah, bingung, lengah. Kamera terus bergerak secara dutch tilt sepanjang shot dan 

baru berhenti ketika karakter Pitch Black berdiri di depan karakter Jack Frost untuk 

memberikan penawaran. Hal ini dapat terlihat dengan adanya bayangan yang 
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menutupi karakter Jack Frost, beserta dengan sebagian tubuhnya yang terlihat pada 

gambar 3.6., menciptakan shot over the shoulder. 

 

Gambar 3.10. Komposisi pada animasi ‘Rise of the Guardians’ 
 

(Rise of the Guardians, 2012) 

 

Komposisi yang digunakan pada shot menempatkan karakter Jack Frost 

pada garis rule of third. Walaupun komposisi pada rule of third menciptakan visual 

yang lebih seimbang, namun penggunaan dutch tilt disaat bersamaan mengimbangi 

ketidakstabilan pada psikologis karakter yang ingin disampaikan kepada penonton, 

sehingga shot terlihat menjadi lebih tidak stabil, sebagai ganti dari keseimbangan 

yang diciptakan dari peletakkan karakter pada garis rule of third.  Penggunaan 

negative space juga menambahkan fokus penonton terhadap karakter. Karakter 

yang berada di tengah frame dengan background negative space seperti 

mengimbangi fokus penonton atas efek dutch tilt. Kedalaman gambar terdapat 

dengan adanya blur pada sebagian tubuh karakter Pitch Black yang memiliki posisi 

di dekat kamera, sementara fokus lensa diahlikan pada karakter Jack Frost. 

Analisa shot dari animasi Kitbull (2019), Tarzan (1999), dan Rise of the 

Guardians (2012) kemudian di kompilasi ke dalam bentuk Tabel 3.2. untuk dapat 
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memperlihatkan perbandingannya. Komparasi referensi tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2. Komparasi Referensi untuk Scene 3 Shot 15 

No. Shot Sudut 
Kamera 

Jarak 
Kamera 

Pergerakan 
Kamera 

Komposisi 

1. Kitbull High angle Medium 
shot 

Still shot, 
kemudian 
Zooming in 

Rule of third, 
unbalanced, 
memainkan 
depth of field 
(foreground dan 
background) 

2. Tarzan High 
Angle 

Medium 
shot 

Still shot Centered, 
balanced, depth 
of field. 

3. Rise of the 
Guardians 

Dutch tilt, 
High angle 

Medium 
shot 

Tilting left-
right 
kemudian 
still shot 

Rule of third, 
unbalanced, 
terdapat depth of 
field, negative 
space. 

 

3.4.2. Scene 3 Shot 18  

Pada scene 3 shot 18 terdapat 3 menggambarkan situasi terdesak yang menunjukkan 

karakter terpojokkan. Animasi yang digunakan sebagai acuan observasi yakni Rise 

of the Guardians dan Zootopia. 
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1.  Rise of the Guardians 

 

Gambar 3.11. Situasi Tersudutkan pada animasi ‘Rise of the Guardians’ 
 

(Rise of the Guardians, 2012) 

 

Adegan pada gambar 3.15. bercerita tentang kelompok Jack Frost yang 

terperangkap di jalan buntu, kemudian harus berhadapan dengan karakter Pitch 

Black yang bergerak semakin mendekat dan mengancam mereka. Dengan kondisi 

teman-teman Jack Frost yang semakin melemah, mereka tidak bisa terbang atau 

menghilang begitu saja dari tempat mereka terpojokkan. Pada akhirnya, karakter 

Jack Frost berhasil mengeluarkan teman-temannya dengan ide kekanak-

kanakannya, sifatnya yang sesungguhnya. 

Long shot digunakan untuk memperlihatkan keseluruhan kondisi dan 

menjelaskan hubungan antara karakter dengan backgroundnya, yang mana dalam 

shot ini, kawanan dari Jack Frost, karakter Pitch Black, dengan lingkungan yang 

memerangkap mereka sehingga sulit untuk ditemukannya jalan keluar. Sudut 

kamera yang digunakan  adalah bird eye view, sehingga dapat terlihat dari atas akan 

keseluruhan adegan yang sedang terjadi, juga memberikan pengelihatan lebih jelas 
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mengenai peletakkan karakter, seperti melihat pada peta. Pada shot ini, kamera 

tidak bergerak/ still shot. 

 

Gambar 3.12. Komposisi pada Situasi Tersudutkan pada Animasi ‘Rise of the Guardians’ 
 

(Rise of the Guardians, 2012) 

 

Letak-letak karakter walaupun saling memojok, sudut ke sudut, namun 

masih tetap berada di garis rule of third. Pembagian dan peletakkan kedua kubu 

karakter seperti terbagi menjadi 2 bagian diagonal. Jarak antar ujung dengan ujung 

lainnya pada frame menunjukkan hubungan antar karakter serta ketegangan yang 

diciptakannya. 

2.  Zootopia 

 

Gambar 3.13. Situasi Tersudutkan pada Animasi ‘Zootopia’ 
 

(Zootopia, 2016) 
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Sementara itu dalam adegan ketika karakter Nick menjadi gila dan hendak 

membunuh karakter Judy di animasi Zootopia, terdapat shot lain yang 

memerlihatkan terdesaknya karakter Judy, dengan long shot yang memperlihatkan 

lingkungan yang memerangkap karakter Judy sehingga Ia terlihat tidak memiliki 

jalan keluar. Bird eye view diaplikasikan pada shot di atas, untuk memerlihatkan 

denah peletakkan karakter pada lingkup sekitarnya, juga memberitahukan penonton 

seperti apa keseluruhan adegan yang sedang berlangsung. 

Melalui shot bird eye view ini, penonton dapat mengetahui bahwa terdapat 

perbedaan ketinggian antara tempat karakter Judy dan karakter Nick terperangkap 

dengan tempat dimana Bellwether, yang merupakan kriminal sesungguhnya, 

beserta rekan-nya berdiri, sehingga dapat ditangkap bahwa informasi yang hendak 

disampaikan berupa tembok yang relatif tinggi menyebabkan karakter Judy 

terperangkap dan tidak bisa melompat. Melalui bird eye view juga penonton dapat 

mengetahui kalau karakter Bellwether mengamati secara langsung dan menunggu 

waktu agar dapat memastikan karakter Judy mati. Pada shot ini, kamera tidak 

bergerak agar penonton dapat tanggap akan apa yang terjadi pada momen tersebut. 

 

Gambar 3.14. Komposisi Situasi Tersudutkan pada animasi ‘Zootopia’ 
 

(Zootopia, 2016) 
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Komposisi rule of third diaplikasikan pada shot ini seperti pada gambar 

3.17., terlihat pada garis tersebut posisi karakter Nick yang dapat terbilang 

berlawanan dengan posisi karakter Bellwether, saling terletak di sudut rule of third 

untuk menciptakan keseimbangan dalam frame. Dalam cerita, karakter Nick juga 

melakukan perlawanan dengan karakter Bellwether. Adapula peletakkan karakter 

Judy yang berada di luar garis rule of third, memberikan kesan kurang seimbang, 

juga penonton diharapkan terfokuskan pada posisinya yang mendekati garis tengah 

dalam frame tersebut. Komposisi framing juga ditemukan pada shot diatas, dan 

dengan frame tersebut, diharapkan mata penonton dapat lebih cepat menangkap dan 

mencari tau, serta menelaah informasi mengenai hubungan yang terjadi antar 

karakter yang di framing. Kemudian pada shot diatas, ditemukan tidak adanya 

penggunaan kedalaman kamera berdasarkan lensa fokus, melainkan hanya 

menggunakan perspektif saja. 

Kedua shot ini jika dirangkum memiliki kekurangan dan kelebihan seperti berikut. 

Tabel 3.3. Komparasi Referensi untuk Scene 3 Shot 18 

No. Shot Sudut 
Kamera 

Jarak 
Kamera 

Pergerakan 
Kamera 

Komposisi 

1. Rise of the 
guardians 

Bird eye 
view 

Long shot Still shot Rule of third 

2. Zootopia  Bird eye 
view 

Long shot Still shot Rule of third, 
centralized 

 

3.4.3. Scene 4 Shot 33  

Pada scene 4 shot 33 terdapat beberapa referensi animasi yang menggambarkan 

situasi terdesak bagi karakter utama. Animasi yang digunakan sebagai acuan 
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observasi yakni COCO, Rise of the Guardians dan Zootopia, juga buku Master Shot 

2nd Edition oleh Kenworthy (2012). 

1.  Master Shot 2nd Edition oleh Kenworthy (2012) 

 

Gambar 3.15 Contoh Simultaneous Motion 

 

(Kenworthy, 2012, hlm. 96) 

 

Pada buku yang dikeluarkan oleh Christopher Kenworthy pada tahun 2012, terdapat 

sebuah penjelasan mengenai shot yang dapat membantu dalam membentuk sebuah 

situasi dramatisasi dari sebuah aksi. Dalam bukunya, shot ini disebut sebagai 

simultaneous motion, yang merupakan pergerakan kamera memutari karakter 

hingga 180 derajat tanpa terputus atau di cut dalam sebuah shot. Kenworthy (2012) 

menyebutkan bahwa penggunaan teknik ini ditunjukkan untuk momen dramatis 

ketika karakter hendak melakukan atau menyoba melaksanakan suatu aksi. Dalam 

bukunya juga disebutkan bahwa pergerakan kamera memutar ini tak hanya 

memutari karakter, namun juga melewati benda di sekitar karakter tersebut.  
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2.  Hercules 

 

Gambar 3.16. Sebuah Adegan pada film ‘Hercules’ (1997) 

 
(Hercules, 1997) 

 

Dalam film Hercules (1997), terdapat adegan dimana Hercules melawan Hydra 

yang memiliki banyak kepala seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. 

Diceritakan bahwa Hercules ketika mengira berhasil melawan Hydra, dikejutkan 

oleh kenyataan bahwa Hydra mampu mengeluarkan lebih banyak kepala daripada 

yang selama ini Ia lihat. Dengan munculnya kepala-kepala Hydra yang baru, maka 

Hercules sebagai pahlawan dalam cerita dihadapkan kepada musuh baru yang harus 

dibunuh, terlebih dengan fakta bahwa musuhnya sekarang terlihat jauh lebih kuat. 

Sudut kamera yang digunakan merupakan eye level view, dengan maksud 

untuk penonton lebih memahami karakter protagonis. Pada animasi Hercules, jarak 

kamera yang digunakan dimulai dari medium close up ketika awal kamera memutar, 

kemudian diakhiri dengan long shot pada akhir kamera memutar. Jika mengikuti 

teori Mercado (2010), maka medium close up ditunjukkan untuk lebih 

memfokuskan pada ekspresi karakter beserta pergerakan dari pundak ke atas. 

Sementara long shot diaplikasikan untuk memberikan pandangan pada penonton 
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secara lebih luas, sehingga penonton tidak terlalu berfokus pada ekspresi karakter, 

melainkan pada pergerakannya secara keseluruhan saja. Maka dari itu apabila 

dimulai dari penggunaan medium shot kemudian menjadi long shot, maka 

diharapkan fokus penonton berganti dari ekspresi Hercules menjadi keseluruhan 

gerak-gerik beserta lingkup sekitarnya. Selain itu, terdapat pengaplikasian 

simultaneous motion seperti yang dijelaskan oleh Kenworthy (2012) pada bukunya 

Master Shot 2nd Edition yang merupakan pergerakan kamera yang tidak terputus 

sehingga menunjukkan momen dramatis ketika karakter mencoba untuk mengambil 

sebuah tindakan. 

3.  Rise of the Guardians 

 

Gambar 3.17. Shot pada animasi ‘Rise of the Guardians’ (2012) 
 

(Rise of the Guardians, 2012) 

 

Sementara itu perbedaan sudut kamera ditunjukkan oleh sebuah shot 180 derajat 

pada animasi Rise of the Guardians. Dengan scene yang juga menunjukkan 

dramatisasi aksi karakter utama ketika meningkatkan kewaspadaan karena 

dikepung oleh musuh, pada shot diatas didapati sudut kamera berupa low level view. 

Menurut teori Mercado (2010), low level view ditujukan untuk menciptakan kesan 

bahwa karakter lebih besar, berani, dan mewah. Dengan pengertian ini, maka 
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didapati bahwa shot pada gambar 3.14. ingin menunjukkan bahwa walaupun 

karakter dikepung, namun mereka memiliki kesempatan dan keberanian lebih 

dalam melawan musuh yang mengepungnya. 

Jarak kamera yang digunakan sepanjang kamera berputar bersifat stabil, 

yaitu dengan mengaplikasikan long shot. Pengaplikasian long shot ini adalah agar 

penonton lebih memfokuskan terhadap pergerakan karaker beserta dengan musuh 

yang mengepungnya. Depth of field tidak terlalu dimainkan pada shot ini 

dikarenakan fokus penonton sendiri sudah dapat teralihkan hanya dengan melihat 

warna dari kedua karakter yang menonjol sendiri dibandingkan dengan 

lingkungannya.  

Berikut merupakan perbandingan dari ketiga shot diatas: 

Tabel 3.4. Komparasi Referensi untuk Scene 4 Shot 33 bagian 1 

No. Shot Sudut 
Kamera 

Jarak 
Kamera 

Pergerakan 
Kamera 

Komposisi 

1. Mastershot 2nd 
Edition 

Eye level 
view 

Medium 
shot 

Stimultaneous 
motion 

Centered 

2. Hercules  Eye level 
view 

Medium 
close up – 
long shot 

Stimultaneous 
motion 

Centered 

3.  Rise of the 
Guardians 

Low level 
view 

Long shot Stimultaneous 
motion 

Centered 
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4.   COCO 

 

Gambar 3.18. Pengerumunan pada animasi ‘COCO’ 
 

(COCO, 2017) 

 

Gambar 3.8. menceritakan adegan mengenai karakter Miguel yang baru saja 

memasuki dunia arwah secara tanpa disengaja, ditandai dengan kondisi tubuhnya 

yang mampu bertabrakan dengan tengkorak namun menembus manusia biasa, 

kemudian Miguel melarikan diri menghindari para arwah dikarenakan rasa takut 

juga kepanikannya. Pada shot diatas,  karakter Miguel akhirnya menyadari bahwa 

Ia tidak hanya berlari menghindari 2-3 arwah, melainkan keseluruhan arwah yang 

ada di pemakaman tersebut yang penasaran dengan keberadaan satu-satunya 

manusia yang muncul dan membaur ke dunia arwah. 

Long shot digunakan pada shot diatas untuk menunjukkan keseluruhan 

adegan dan segala hal yang sedang terjadi pada saat kesamaan, baik background 

maupun karakter, yang mana pada kondisi diatas berupa karakter Miguel 

dikerumuni arwah yang penasaran akan kehadiran manusia. Sudut yang digunakan 

adalah high angle, untuk menunjukkan lebih secara keseluruhan dari lingkungan di 

sekitar karakter Miguel, juga memberikan kesan bahwa karakter Miguel ini tak 
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hanya dikelilingi tengkorak, juga merasakan desakan untuk bertindak dikarenakan 

adanya rasa takut. Ada pula penggunaan dutch tilt yang memberikan kesan 

ketidakstabilan emosi karakter yang bermanfaat untuk memberikan kesan intens 

dan dramatis pada penonton. Dalam shot ini, kamera bersifat tetap atau still shot, 

tidak bergerak, agar dapat menunjukkan segala pergerakan para arwah tengkorak 

tanpa membuat penonton terpecah fokusnya. 

 

Gambar 3.19. Komposisi pada animasi ‘COCO’ 
 

(COCO, 2017) 

 

Komposisi yang digunakan berupa centered dikarenakan karakter yang 

berada di luar rule of third, namun berada di tengah frame. Hal ini dilakukan untuk 

membuat penonton matanya  terfokus terlebih dahulu pada objek/ subjek di tengah, 

yaitu karakter Miguel, serta memberikan kesan penekanan kepada penonton akan 

kondisi pengepungan yang dialami oleh karakter Miguel. Beberapa karakter 

disekitar Miguel berdiri menghadapnya seperti membentuk lingkaran, 

mengindikasikan bahwa mereka penasaran terhadap Miguel yang merupakan satu-

satunya manusia di dunia kematian. 
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5.  Rise of the Guardians 

 

Gambar 3.20. Pengerumunan pada animasi ‘Rise of the Guardians’ 
 

(Rise of the Guardians, 2012) 

 

Beberapa kesamaan juga ditemukan pada animasi Rise of the Guardians, terdapat 

adegan bertengkar antara karakter Sandy dan karakter Pitch Black. Dalam adegan 

ini, karakter Sandy mencoba melawan kekuatan karakter Pitch Black agar tidak 

mengganggu anak-anak lagi dan pertengkaran mereka berlangsung di langit. 

Seperti pada shot di atas, karakter Sandy dikelilingi oleh anak buah, juga kekuatan 

kegelapan milik karakter Pitch Black, sebelum akhirnya karakter Sandy lengah 

sehingga Ia terkena serangan dari karakter Pitch Black dan “mati”. 

Shot yang menunjukkan pengerumunan ini menggunakan long shot untuk 

memperlihatkan perbandingan antara karakter dengan lingkungan sekitarnya, juga 

memberikan gambaran mengenai keseluruhan adegan dan pergerakan-

pergerakannya yang sedang terjadi secara bersamaan. Sudut yang digunakan adalah 

high angle sehingga dapat memperlihatkan lebih luas situasi kondisi yang tengah 

terjadi dengan permainan perspektif. Dutch tilt juga digunakan untuk 

Perancangan Shot untuk..., Charissa Leonadya Agustine, FSD UMN, 2019



53 

 

memperlihatkan bahwa terjadi ketidakstabilan pada karakter, yang kemudian 

didukung dengan posisi karakter yang dikerumuni dengan musuh dengan besar tak 

seimbang. Pergerakan kamera berupa still shot, sehingga dapat diperlihatkan 

pergerakan keseluruhan karakter tanpa membuat penonton kebingungan. 

 

Gambar 3.21. Komposisi pada animasi ‘Rise of the Guardians’ 
 

(Rise of the Guardians, 2012) 

 

Pada komposisinya, diaplikasikan peletakkan karakter di luar garis rule of 

third, namun juga tidak terlalu berada di tengah-tengah frame. Hal ini bertujuan 

untuk selain memperjelas ketidakstabilan karakter, diharapkan memancing fokus 

mata penonton terhadap karakter yang berada di tengah frame. Peletakkan karakter 

di sekitar pertengahan frame juga memberikan pengamatan secara hampir 

keseluruhan kondisi dari karakter yang dikepung oleh musuh. 
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Berikut merupakan tabel perbandingan antar kedua shot: 

Tabel 3.5. Komparasi Referensi untuk Scene 4 Shot 33 bagian 2 

No. Shot Sudut 
Kamera 

Jarak 
Kamera 

Pergerakan 
Kamera 

Komposisi 

1. Coco  High angle 
view, 
Dutch tilt 

Long shot Still shot Centered 

2. Rise of the 
guardians 

High angle 
view, 
Dutch tilt 

Long shot Still shot Di luar rule of 
third, tidak 
terlalu 
centered pada 
frame. 

 

3.5. Proses Perancangan 

Seperti yang telah ditetapkan pada batasan masalah, penulis mengeksplorasi 

beberapa pilihan berdasarkan teori dan referensi yang telah ada, untuk kemudian 

dijadikan scene 3 shot 15, scene 3 shot 18, dan scene 4 shot 33. 

3.5.1. Scene 3 Shot 15 

 

Gambar 3.22. Perancangan Shot 15 (Scene 3) #1 

 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada rancangan pertama scene 3 shot 15, penulis tidak mengaplikasikan secara 

penuh pada acuan referensi yang telah di analisa dan mencoba untuk merancang 
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sesuai dengan beberapa persamaan yang ditemukan pada film yang telah di 

observasi, maka dari itu penulis mempersempit ruang gerak bagi karakter burung 

bungsu untuk memperlihatkan bahwa ruangnya untuk melarikan diri dari kecil 

hingga tidak ada. Pada rancangan ini, medium shot digunakan untuk menangkap 

ekspresi karakter, juga agar penonton dapat melihat pergerakan serta lingkup 

karakter pada saat terpojokkan tersebut. Dengan penggunaan medium shot  ini juga 

karakter terlihat lebih kecil dibanding sarang, sehingga menciptakan pandangan 

bahwa sarangnya lebih tinggi dan besar daripada seharusnya. 

 Namun setelah melihat hasil akhir dari shot ini, penulis merasa bahwa 

dengan hanya menggunakan medium shot, maka rasa terdesak kurang di munculkan 

dan karakter burung lebih terlihat seperti terkejut dan atau takut. Sarang secara 

keseluruhan juga menjadi terkesan jauh lebih kecil daripada seharusnya, seperti 

dirancang hanya untuk satu karakter. Ketiadaan peletakkan bayangan seperti pada 

referensi yang menjadi acuan juga membuat rasa terdesak karakter menjadi 

berkurang dan shot terlihat tidak memiliki cerita. 

 

Gambar 3.23. Perancangan Shot 15 (Scene 3) #2 

 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Pada perancangan kedua untuk scene 3 shot 15, penulis lebih memperluas 

ruang sarang dikarenakan pada rancangan sebelumnya, sarang terlampau 

dipersempit sehingga dapat menciptakan ide bahwa sarang keluarga burung gereja 

ini sangatlah kecil dan hanya dimuati hingga satu burung saja. Dalam perancangan 

kedua ini, penulis mempertahankan penggunaan medium shot dan menambahkan 

high angle view pada kamera, sehingga apabila berjalan sesuai dengan teori 

Mercado (2010), mampu menciptakan kesan terdominasi bagi karakter, juga 

menciptakan posisi dimana karakter terpojokkan. Penggunaan high angle view ini 

tentunya direferensikan pada hasil observasi kepada shot Kitbull, Tarzan, serta Rise 

of the Guardians diatas yang pada observasinya, ditemukan adanya penggunaan 

high angle view dalam menunjukkan situasi mendesak. Dalam shot ini, subjektif 

kamera berarti melalui ketinggian perspektif pengelihatan karakter ibu burung. 

Penulis juga lebih memaksimalkan dalam penggunaan acuan yang telah 

diobservasikan, yaitu dengan menambahkan sosok bayangan yang pada rancangan 

kedua diletakkan menutupi karakter anak burung sebagai wujud dorongan eksternal. 

Dengan adanya bayangan ini, diharapkan kesan mendesak lebih terlihat. 

Namun pada perancangan kedua ini, kamera terletak terlalu dekat dengan 

karakter burung. Meskipun jarak kamera pada perancangan kedua mampu memberi 

kesan terpojok, juga dapat memperlihatkan situasi dan kondisi lingkungan disekitar 

karakter, namun terlalu dekatnya kamera membuat peletakkan bayangan menjadi 

lebih sulit dan komposisi yang kurang maksimal. 

Pada perancangan terakhir, Shot 15 dirancang dengan posisi karakter 

burung bungsu yang ditempatkan di ujung sarang sambil meringkuk, diambil 
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dengan posisi kamera high angle dari depan seperti pada hasil observasi animasi 

Kitbull (2019), Tarzan (1999), dan Rise of the Guardians (2012), untuk 

membuatnya terlihat lemah, kecil, dan menekankan rasa takutnya. Perancangan 

ketiga ini mengacu penuh terutama pada referensi Kitbull, dengan penggunaan 

medium shot dan still shot untuk diaplikasikan pada perancangan shot ketiga. Pada 

karakter bungsu juga diberikan tambahan bayangan besar yang merupakan sosok 

ibu sebagai upaya penekanan kondisi terdesak bagi bungsu untuk terpaksa belajar 

terbang seperti pada gambar 3.21. di bawah. Shot ini juga ditargetkan untuk dapat 

melihat kondisi karakter burung bungsu yang terpojokkan, beserta dengan 

memperlihatkan emosi wajahnya. 

 

 

Gambar 3.24. Perancangan Shot 15 (Scene 3) #3 

 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Keberadaan bayangan pada perancangan ketiga membuat karakter burung 

bungsu seakan diintimidasi oleh ibunya dan karakter ibu menjadi terlihat sangat 

menakutkan berdasarkan perspektif karakter burung bungsu. Hal ini didasari 
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dengan ide cerita dalam scene mengenai burung bungsu yang dipaksa oleh ibunya 

untuk belajar terbang, sehingga membuat karakter ibu burung menjadi sosok 

antagonis untuk sesaat, yang mana karakter burung bungsu harus berani lawan atau 

ikuti kemauannya. Pada perancangan ketiga ini, penulis membuat ruang lingkup 

karakter burung bungsu lebih terbuka untuk memperlihatkan skalanya berbanding 

dengan sarang yang keluarga burung tersebut tinggali, juga untuk memperlihatkan 

bagaimana sarang ini bisa menjadi tempat pilihan karakter untuk bersembunyi. 

Dengan sebagian tempat yang dikosongkan, maka dapat diisi dengan bayangan dari 

karakter ibu untuk menciptakan sebuah desakan. 

Penggunaan medium shot selain disesuaikan dengan referensi yang telah ada, 

juga mengikuti teori Mercado (2010) bahwa penggunaan medium shot untuk dapat 

memperlihatkan lebih pergerakan karakter, beserta dengan ekspresi, juga 

lingkungan sekitarnya. Namun dalam teori Mercado disebutkan bahwa medium 

shot menyoroti bagian pinggang keatas dengan ekspektasi karakter berupa manusia, 

sementara itu karakter yang ada pada animasi “Bawa Diriku” merupakan seekor 

burung. Maka dari itu, penulis dalam membuat perancangan alternatif ketiga 

memperlihatkan keseluruhan tubuh burung dikarenakan proporsi tubuhnya yang 

kecil dan tidak memungkinkan untuk dibagi menjadi beberapa bagian saja. Penulis 

juga menggunakan pergerakan kamera slowly zoom in untuk menciptakan sedikit 

efek menegangkan. 
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3.5.2. Scene 3 Shot 18 

 

Gambar 3.25. Perancangan Shot 18 (Scene 3) #1 

 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Rancangan pertama dari scene 3 shot 18 menggunakan Gambar 3.14. sebagai acuan 

utama komposisinya, yaitu karakter diposisikan pada titik pertemuan garis vertikal 

dan horizontal rule of third. Penulis juga menggunakan bird eye view, seperti pada 

referensi film yang telah diobservasikan, untuk memperlihatkan keseluruhan situasi 

lingkungan yang sedang dihadapi oleh karakter. Pada referensi Zootopia maupun 

Rise of the Guardians, terlihat bahwa karakter saling berada di sudut frame yang 

berlawanan dengan musuhnya, maka dari itu penulis awalnya hendak 

mengosongkan sisa dari frame untuk mengindikasikan bahwa lawan dari karakter 

burung bungsu ini adalah ketinggian itu sendiri. Namun dengan begitu, tidak terlalu 

terlihat siapa yang merupakan musuh dari karakter burung bungsu itu sendiri, maka 

dari itu penulis menggantikan kekosongan frame dengan dedaunan, sebagai wujud 

motivasi bagi karakter untuk melintas terbang ke pohon seberang, juga untuk 

menyiptakan keseimbangan komposisi pada frame. Setelah ditelaah lebih lanjut, 
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penempatan dedaunan di sudut frame berlawanan tidak memiliki makna relevan 

sehingga penulis merasa shot ini perlu dirancang lebih lanjut. 

 

Gambar 3.26. Perancangan Shot 18 (Scene 3) #2 

 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Rancangan kedua masih mengikuti referensi animasi yang telah diobservasi 

di atas, dengan bird eye view sebagai sudut kameranya, dan menggunakan 

komposisi rule of third dengan penempatan karakter pada titik singgung antar garis 

vertikal dan horizontal rule of third. Pada perancangan kali ini, penulis 

bereksperimen dengan menempatkan burung berlatih terbang di dalam pohon, 

sehingga lebih dekat dengan sarang dan lebih mudah untuk kembali jika lebih takut. 

Hal ini juga didukung dengan pertimbangan bahwa penggunaan lapangan luas 

sebagai faktor yang mendesak bagi burung rasanya terlalu leluasa bagi penonton 

dan lebih mengisyaratkan kebebasan. Sebagai gantinya, penulis menggunakan 

meletakkan ketinggian pada sudut lain burung berdiri untuk menciptakan 

keseimbangan, juga agar terlihat bahwa burung harus terbang di pohon yang cukup 
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tinggi. Namun pada rancangan kedua ini, lingkungan yang digambarkan terlihat 

tidak terlalu cukup menakuti karakter burung bungsu. 

 

Gambar 3.27. Perancangan Shot 18 (Scene 3) 
 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Rancangan ini merupakan rancangan terakhir dari scene 3 shot 18. Pada 

perancangan kali ini, penulis mencoba lagi menggunakan rancangan awal dengan 

modifikasi. Penulis menggunakan Rise of the Guardians sebagai acuan 

bereksperimen komposisi rancangan akhir, yaitu dengan meletakkan karakter pada 

garis horizontal rule of third. Penulis mengembalikan posisi karakter burung 

bungsu menjadi menghadapi lingkup luas namun tinggi, sehingga menurut 

perspektif burung, lingkup luas ini justru merupakan tempat karakter burung 

bungsu terpojok dikarenakan karakter burung bungsu harus menghadapi ketinggian 

secara luas. Selain itu, penulis juga mengganti dedaunan pada rancangan awal, 

menjadi karakter burung sulung, yang baru bisa terbang dan seakan memamerkan 

keahliannya kepada burung bungsu. Penempatan karakter burung sulung ini dibuat 

seolah-olah burung sulung merupakan saingan dari burung bungsu dan 
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memotivasinya untuk nekat terbang. Karakter ibu burung juga diletakkan 

dibelakang karakter burung bungsu untuk menciptakan halangan bagi karakter 

burung bungsu, sehingga opsi yang terbuka bagi burung bungsu semakin 

menyempit, yaitu antara berbalik melawan ibunya, atau memaksakan diri untuk 

belajar terbang dengan kakaknya yang telah berhasil terbang menjadi bagian dari 

motivasinya. 

3.5.3. Scene 4 Shot 33 

Shot 33 pada scene 4 menceritakan kondisi karakter burung bungsu yang terkepung 

oleh api dan mencoba mencari jalan keluar. Penulis merancang shot 33 dengan 

komposisinya berupa karakter di tengah frame sehingga mata penonton dapat 

terfokus langsung ke karakter. Sudut kamera yang digunakan adalah high angle 

view, mengacu pada hasil observasi shot Coco pada Gambar 3.8., untuk 

memperlihatkan kobaran api secara utuh, juga membuat efek besar pada api. 

 

Gambar 3.28. Perancangan Shot 33 (Scene 4) #1 

 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada shot diatas, penulis mengaplikasikan pergerakan kamera memutari 

lingkup dari tokoh burung bungsu. Pengaplikasian kamera memutar ini memiliki 
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kegunaan yakni memperlihatkan secara keseluruhan situasi yang memerangkap 

tokoh burung bungsu, juga untuk memperlihatkan apabila ada jalan keluar bagi 

karakter. Penggunaan kamera memutar ini juga didasari dengan hasil observasi 

terhadap animasi Hercules (1999) dan Rise of the Guardians (2012) yang sama-

sama mengaplikasikan stimultaneous motion, juga didasari pada teori Kenworthy 

(2012) yang menyatakan bahwa pengaplikasian pergerakan kamera memutar 

karakter tanpa terputus ini menciptakan efek dramatisasi momen. 

Namun pada penggunaan high angle view ini, kobaran api yang seharusnya 

terlihat lebih mewah dan menakutkan menjadi terlihat lebih kecil dan seperti bukan 

rintangan yang besar apabila dilihat dari segi pandang penonton. Selain itu, dengan 

menggunakan high angle view, maka ketinggian api sesungguhnya tidak akan dapat 

tertangkap sepenuhnya oleh kamera. 

 

Gambar 3.29. Perancangan Shot 33 (Scene 4) #2 

 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Pada perancangan kedua sekaligus akhir dari shot 33 dalam scene 4, 

digunakan peletakkan kamera secara jarak yang berbeda dengan perancangan 

sebelumnya, yaitu memulai dari medium shot kemudian kamera menjauh hingga 

menjadi long shot, mengacu penuh pada jarak kamera dalam referensi Hercules. 

Komposisi yang digunakan masih sama dengan perancangan sebelumnya, hanya 

saja yang membedakan adalah letak sudut kameranya. Pada rancangan kedua ini, 

sudut kamera bukan lagi high angle view, melainkan normal angle view. Normal 

angle view yang telah diaplikasikan memperlihatkan api yang berkesan lebih besar 

dan tinggi dibanding penggunaan high angle view. Selain itu, karakter terlihat lebih 

dikerumuni sehingga menciptakan pandangan bahwa karakter benar-benar telah 

terancam dan harus sesegera mungkin mencari jalan keluar. Penggunaan 

pergerakan kamera memutari karakter didasarkan pada kedua referensi film yang 

telah di analisa pada Tabel 3.4., yaitu menunjukkan situasi yang terdramatisir. 
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