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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kehidupan masyarakat, ada kalanya anak dan orang tua harus tinggal 

terpisah. Fenomena ini banyak terlihat dalam kehidupan masyarakat menengah ke 

bawah, dimana orang tua akan merantau, bekerja di tempat yang sangat jauh dari 

daerah tempat tinggalnya, anak tinggal di rumah dengan anggota keluarga lain 

seperti nenek atau paman. Hubungan keluarga antara orang tua dan anak dalam 

jarak yang jauh seperti ini menjadi sebuah fenomena yang banyak terjadi di 

masyarakat, dengan berbagai kisah pribadi yang berbeda-beda bagi tiap keluarga 

tersebut. Kisah-kisah tersebut dapat diaplikasikan pada media interaktif seperti 

animasi yang merupakan salah satu medium yang digemari oleh anak-anak, 

terutama animasi 2D yang memiliki akar dari teknik tradisional goresan tangan 

yang memberikan efek lebih hidup, alami, organik. 

Dalam pembuatan sebuah film animasi, perancangan adegan dimulai 

dengan pembuatan storyboard. Proses pembuatan storyboard ini dilakukan 

dengan membuat kumpulan konsep berbentuk gambar yang berurutan untuk 

menyampaikan cerita dalam animasi. Perspektif dan tampilan sudut yang ingin 

diperlihatkan dalam hasil akhir animasi sudah dirancang pada kumpulan ilustrasi 

tersebut. Hal ini dapat melancarkan proses produksi animasi karena sudah 

memliki bayangan apa saja yang akan digambar. Kegunaan lain dari storyboard 
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adalah untuk menghemat energi dan waktu, perancangan adegan ini dibuat sejelas 

mungkin untuk menentukan durasi film animasi.  

Pembuatan storyboard dalam film animasi juga menentukan cara 

mengarahkan  mata penonton untuk fokus pada apa yang sedang terjadi di layar, 

sehingga penonton dapat menangkap cerita apa yang hendak disampaikan dari 

animasi tersebut. Suatu adegan akan lebih menonjol dan diingat oleh penonton 

jika menunjukkan fungsinya dengan jelas. Dalam animasi, salah satu konsep yang 

dipakai adalah staging. Konsep ini menekankan pada sebuah aksi atau gerakan 

yang jelas serta komposisi benda di dalam adegan harus cocok sesuai suasana. 

Banyak sekali faktor selain konsep staging yang mempengaruhi perancangan 

suatu adegan, misalnya pengaturan posisi tokoh, latar waktu, perspektif dan masih 

banyak lagi. 

Shot dan gerak kamera adalah salah satu faktor yang menunjang 

perancangan adegan dalam film animasi. Dari shot kamera dapat menunjukkan 

dari sudut mana sebuah adegan ingin diperlihatkan untuk memberikan suasana 

dan emosi yang tepat serta sesuai dengan apa yang ingin disampaikan dari cerita 

dalam animasi. Berbeda dalam pembuatan film live action, shot dan gerak kamera 

menggunakan medium animasi 2D dapat dibuat lebih dinamis serta menonjolkan 

apa yang bisa dilakukan dengan hasil goresan tangan dalam suatu adegan. Gerak 

kamera juga harus disesuaikan agar tidak terlalu liar dan lebih menonjol dari 

animasi yang menjadi fokus di dalam film.  
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Dalam pembuatan animasi tugas akhir ini, kelompok penulis ingin 

menyampaikan kisah tentang ayah dan anak berdasarkan fenomena merantau. 

Penggabungan antar shot yang tepat dan baik untuk digunakan dalam 

menyampaikan, memperlihatkan dan menceritakan bagaimana hubungan dua 

individu yakni ayah dan anak di tempat yang berbeda di dalam medium animasi 

2D, menjadi sebuah topik yang ingin penulis bahas dalam laporan tugas akhir ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan shot untuk memperlihatkan hubungan ayah dan anak 

pada film animasi 2D “Abi”? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembahasan perancangan shot untuk memperlihatkan hubungan ayah dan 

anak dalam film animasi 2D “Abi”, batasan masalah yang akan penulis bahas di 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Shot yang akan dibahas perancangannya dari film animasi 2D “Abi” 

yakni: 

a. Shot 3 (scene 1, adegan perpisahan antara Abi dan Ayah) 

b. Shot 15 (scene 8, adegan kegiatan Abi dan Ayah sehari-hari)  

c. Shot 42-43 (scene 17, adegan Abi dan Ayah bertemu lagi). 

2. Perancangan shot menggunakan elemen yang meliputi komposisi visual, 

gerakan kamera dan jarak kamera untuk membantu memperlihatkan 

hubungan antara tokoh ayah dan anak. 
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1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah untuk membuat adegan yang dapat 

menyampaikan dan menunjukkan hubungan antara dua individu, yakni ayah dan 

anak, dalam hal ini tokoh Abi dan Bapak, menggunakan elemen shot seperti 

komposisi visual dan gerak kamera yang tepat di dalam animasi “Abi”.  

1.5. Manfaat Skripsi 

Manfaat yang bisa di dapat dari penulisan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis  

Agar dapat lebih mendalami dan memahami penggunaan shot dalam 

animasi, terutama untuk menunjukkan kehidupan dua tokoh di tempat 

yang berbeda dalam animasi “Abi”, serta cara merancang shot untuk 

menyampaikan cerita dalam sebuah durasi waktu yang sudah ditentukan. 

2. Bagi Pembaca 

Agar dapat memberikan pengertian lebih mendalam alasan penggunaan 

shot yang baik dan benar di dalam sebuah adegan kepada 

pembaca/penonton. 

3. Bagi Universitas 

Menambah wawasan dan jadi referensi bagi perancangan skripsi 

berikutnya yang juga membahas shot di dalam animasi. 
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