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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penelitian akan membahas seputar perancangan karya dengan bentuk akhir 

animasi 2D. Film animasi 2D dengan judul „Abi‟ yang akan dibuat merupakan 

sebuah proyek tugas akhir yang dikerjakan dalam kelompok 3Shots Production. 

Target audience dari film animasi ini adalah anak-anak dengan kisaran umur 8-12 

tahun, dengan harapan agar para target audience tersebut dapat lebih menyadari 

dan menghargai waktu yang mereka milik bersama orang tua dan kerja keras 

mereka dalam mencari nafkah.  

Fokus utama yang akan penulis bahas adalah proses perancangan shot 

untuk menunjukkan hubungan antara dua individu yakni tokoh ayah dan anak di 

dalam film animasi “Abi”. Langkah pertama dalam proses penelitian ini adalah 

pencarian sumber pustaka atau studi literatur untuk mengetahui ragam shot yang 

ada dan dapat diterapkan. Data yang diambil dari studi literatur disesuaikan 

dengan batasan masalah, yakni membuat perancangan shot dengan elemen yang 

meliputi komposisi visual, gerakan kamera dan jarak kamera untuk membantu 

memperlihatkan hubungan antara tokoh ayah dan anak. Penulis juga melakukan 

analisis terhadap berbagai film animasi dan live action serta video referensi 

sebagai acuan dalam menerapkan penggunaan shot yang dapat menyiratkan dan 

memperlihatkan hubungan tokoh di dalam pembuatan karya. 
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6.1.1. Sinopsis 

Film animasi 2D “Abi” akan menceritakan tentang seorang anak bernama Abi 

yang hidup di pulau. Abi tinggal terpisah dengan Ayah. Ayah Abi merantau, 

mencari nafkah dan dipercaya sebagai penjaga toko kelontong di kota besar, 

sedangkan Abi menjalani kehidupan sehari-hari dan bersekolah seperti biasa di 

pulau. Beberapa minggu sekali, Ayah Abi selalu mengirim uang hasil kerja dan 

surat untuk memberitahukan keadaannya pada Abi.  

Suatu kali, Ayah Abi terlambat dan tidak mengirim surat karena seorang 

preman mencari masalah di toko tempat Ayah Abi bekerja. Ayah Abi dipukul, 

barang-barang di toko hancur. Pemilik toko marah dan memecat Ayah Abi. Abi 

yang khawatir karena surat tak kunjung datang memutuskan untuk pergi mencari 

sang Ayah dengan petunjuk surat. Saat sampai di pelabuhan kota, Abi kehilangan 

suratnya. Tapi, di pelabuhan kota itu pula Abi akhirnya bertemu dengan Ayah 

yang sudah pindah tempat kerja. 

6.1.2. Posisi Penulis 

Dalam penelitian ini, posisi penulis adalah perancang shot dalam bentuk 

storyboard pada tahap awal pra-produksi, khususnya untuk menunjukkan 

hubungan antara tokoh ayah dan anak, yakni tokoh Ayah Abi dengan Abi. Penulis 

juga akan merancang komposisi shot dan editing akhir pada tahap pasca produksi. 

3.2. Tahapan Kerja 

Perancangan shot untuk film animasi 2D “Abi‟ melewati berbagai proses 

produksi. Tahap paling pertama saat pra-produksi, yang dilakukan adalah ide awal 
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cerita dari 3Shots Production. Kemudian dari ide cerita dibuat menjadi sebuah 

script atau naskah sebagai bayangan awal terutama untuk menentukan keterangan 

waktu dalam adegan. Setelah itu, penulis melakukan metode kualitatif yakni studi 

literatur untuk mendapatkan teori-teori pendukung terutama dalam hal komposisi 

visual serta teori mengenai perancangan shot. Dengan membaca berbagai teori, 

penulis mulai mendapat bayangan awal untuk merancang shot seperti apa yang 

akan digunakan dalam pembuatan film animasi 2D “Abi.” 

Bersama dengan pencarian studi literatur, penulis juga mulai membuat 

beberapa sketsa kasar atau thumbnail sebagai bayangan awal dari pembuatan 

storyboard. Sebelum eksplorasi shot dan storyboard final dimulai, penulis juga 

melakukan pengamatan atau observasi terhadap film dan video yang dapat 

menjadi referensi, mencari acuan shot yang dapat memperlihatkan hubungan antar 

tokoh, terutama hubungan antara ayah dan anak, sesuai dengan studi literatur yang 

telah dilakukan. Setelah itu barulah pembuatan dan berbagai macam penyesuaian 

dalam storyboard dilakukan, dengan menggunakan referensi acuan shot yang 

sudah dilakukan dari beberapa film animasi maupun film live action, juga 

beberapa acuan video iklan, serta penerapan teori dari studi literatur. Shot yang 

sudah disusun tersebut dibawa ke dalam bentuk animatic. Dalam bentuk video 

animatic, penulis dapat melihat berapa jumlah durasi lebih tepat, juga 

memberikan gambaran awal pada pengaturan shot dan gerak kamera seperti apa 

yang tepat untuk digunakan sebagai transisi. Melalui animatic, penulis juga dapat 

membenahi ukuran dimensi dari sebuah shot agar dapat disesuaikan dengan 

pergerakan kamera. 
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Gambar 3.1. Skematika tahapan kerja 

(Dokumentasi Pribadi) 
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5.3. Acuan 

Beberapa film dan video menjadi acuan bagi penulis dalam perancangan shot 

untuk animasi “Abi”. Selain referensi shot yang menunjukkan hubungan antar 

tokoh, penulis juga mencari acuan gerakan kamera yang dapat digunakan untuk 

menunjukkan transisi antar shot dalam film atau video yang dapat mendukung 

untuk menunjukkan hubungan antara dua tokoh. Observasi dan analisis terhadap 

shot yang ada dalam film atau video tersebut, baik film animasi maupun film live 

action yang memiliki cerita yang serupa dengan pembuatan animasi “Abi”, akan 

penulis pakai sebagai rujukan lebih lanjut untuk diaplikasikan dalam proses 

perancangan shot animasi “Abi”. Acuan yang penulis pakai dalam penelitian 

untuk merancang shot adalah film animasi 2D dan 3D, film live action serta video 

iklan pendek yang ditujukan sebagai media promosi. 

6.3.1. Visi Awal Shot 3 

Shot 3 pada animasi „Abi‟ ingin menunjukkan saat di mana Abi dan Ayah akan 

berpisah. Ayah pergi merantau untuk mencari nafkah saat Abi masih kecil dan 

mereka tidak akan bertemu lagi dalam jangka waktu yang lama, sehingga Ayah 

dan Abi berpelukan untuk yang terakhir kali sebelum berpisah. Setelah shot 

tersebut akan ditunjukkan Ayah pergi dan layar menunjukkan judul, sehingga 

bagian paling utama saat Ayah dan Abi berpisah adalah ketika mereka 

berpelukan. Penulis melakukan observasi serta mencari acuan dari beberapa shot 

film dengan tujuan untuk mencari tahu bagaimana cara menyampaikan dan 

membantu untuk menunjukkan hubungan orang tua dengan anak sebelum 

berpisah lama dalam shot perpisahan Ayah dan Abi. 
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6.3.2. Acuan Shot 3  

Beberapa shot dalam  film dan video yang akan penulis pakai sebagai referensi 

adalah The Prophet (2014) oleh Roger Allers, Ponyo (200) serta Boy and the 

World (2013).  

 

1) The Prophet (2014) 

Pada film animasi The Prophet (2014), yang diadaptasi dari buku kumpulan puisi 

dengan judul yang sama karya Kahlil Gibran,  memiliki tokoh anak perempuan 

bernama Almitra yang hidup dengan ibunya, Kamila. Almitra dikisahkan menolak 

berbicara setelah kematian ayahnya, tidak banyak bersuara sepanjang cerita. 

Almitra mengalami perjalanan bersama tokoh utama bernama Mustafa, seorang 

sastrawan dengan status tahanan rumah. Seiring berjalannya film, hubungan 

Almitra dengan  Kamila yang awalnya renggang mulai terlihat membaik. 

 

Gambar 3.2. Salah satu adegan Kamila dan Almitra  

(The Prophet, 2014) 
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Beberapa adegan yang menampilkan hubungan antara ibu dan anak, yakni 

Kamila dan Almitra, juga menunjukkan perkembangan hubungan yang dialami 

oleh kedua tokoh tersebut. Pada awal cerita, Almitra menolak untuk 

mengeluarkan suara kepada siapa pun sejak ayahnya meninggal, Almitra baru 

berbicara untuk pertama kalinya saat berusaha membebaskan Mustafa dari 

penjara. Pada bagian menuju akhir film ini, ketika Almitra mengeluarkan suara, 

shot yang diperlihatkan segera berganti, cut kepada ekspresi Kamila yang terkejut 

dan terharu. Setelah  itu Kamila dan Almitra berpelukan. 

 

Gambar 3.3. Kamila dan Almitra berpelukan  

(The Prophet, 2014) 

 

Komposisi visual saat Almitra memeluk ibunya pada Gambar 3.3. terlihat 

menggunakan headroom yang menurut Thompson & Bowen (2009) merupakan 

peletakan kepala dalam ruang yang ada di dalam layar. Area tepi atas dan kiri 

layar dengan wajah dan mata Almitra memiliki jarak, membuat sebuah ruang 

fokus yang cukup untuk gerak-gerik wajah Almitra. Fokus shot pada wajah salah 
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satu tokoh yang ingin diperlihatkan di area aktif layar dipertajam dengan 

membuat tokoh lainnya memunggungi layar. Dalam shot saat mereka berpelukan, 

shot ini memperlihatkan punggung Kamila, lalu ekspresi Almitra yang terlihat 

jelas. Gerakan kamera tidak banyak berpindah, hanya fokus menampilkan 

ekspresi Almitra. Medium close up shot dipakai dalam shot ini, sesuai penjelasan 

Mercado (2010) yang menunjukkan bagian kepala dan ekspresi wajah tokoh 

terlihat jelas, hanya memperlihatkan sedikit latar environment yang tidak terlalu 

mencolok, membuat fokus penonton tertuju sepenuhnya kepada interaksi Almitra 

dan Kamila.  

 

2) Ponyo (2008) 

Acuan film berikutnya yang penulis pakai untuk shot 3 adalah film animasi 2D 

dengan judul Ponyo (2008). Film kedelapan karya Hayao Miyazaki di bawah 

Studio Ghibli ini mengisahkan tentang petualangan Brunhilde yang tinggal di 

bawah laut dan bertemu dengan seorang anak lelaki bernama Sousuke yang 

memberi nama Ponyo pada Brunhilde. Ayah Ponyo membawa kembali Ponyo ke 

tempat tinggal mereka di bawah laut, sebelum Ponyo kabur lagi dan pergi lagi ke 

permukaan untuk bertemu Sousuke. Namun, dalam usaha-nya kembali ke 

permukaan, Ponyo melepaskan kekuatan sihir yang besar sehingga menciptakan 

badai dan tsunami. 

Dalam adegan tersebut, Ponyo bertemu lagi dengan Sousuke yang 

kemudian memberitahu ibunya, Risa. Karena keadaan cuaca yang buruk, Risa 

memberi izin untuk Ponyo dan Sousuke bermain bersama di dalam rumah. 
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Namun, Risa khawatir akan kondisi panti jompo tempat ia bekerja dan seluruh 

penghuni di dalamnya, sehingga ia memutuskan untuk pergi memeriksa tempat 

itu. Sebelum pergi, Risa berbicara pada Sousuke bahwa ia akan pergi dan 

memberi Sousuke tanggung jawab untuk menjaga rumah dan Ponyo. Risa 

memberi pesan agar Sousuke tetap berani, berjanji bahwa Risa akan pergi dan 

kembali lagi ke rumah. Kemudian Risa pun memeluk Sousuke. 

 

Gambar 3.4. Shot yang menunjukkan Sousuke dan Risa berpelukan 

(Ponyo, 2008) 

 

Hubungan tokoh orang tua dan anak, dalam hal ini ibu dan anak, dari segi 

komposisi visual tampak seimbang, dengan negative space sesuai penjelasan 

Thompson & Bowen (2009) yang membuat area kosong pada  kiri Sousuke dan 

kanan Risa, membuat kedua tokoh menjadi fokus utama di tengah layar. Negative 

space tersebut juga tetap ada saat kedua tokoh memulai gerak untuk berpelukan 

erat. Jenis shot yang dipakai berdasarkan jarak adalah medium close up shot yang 

memperlihatkan gerakan tokoh dari siku hingga bagian atas kepala, sehingga juga 

fokus pada ekspresi tokoh (Mercado, 2010). Tidak ada gerakan kamera yang 

menonjol, kamera diam di tempat dan tokoh yang sepenuhnya melakukan aksi. 

Gerakan Sousuke dan Risa yang dimulai dari merengkuh pundak Sousuke, saling 
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menempelkan kening hingga akhirnya berpelukan dilakukan di dalam satu shot 

tanpa cut. 

 

3) Boy and the World (2013) 

Boy and the World (O Menino e o Mundo) adalah sebuah film animasi 2D Brazil 

karya Alê Abreu.  Animasi dengan sedikit dialog ini mengisahkan tentang 

petualangan seorang anak laki-laki bernama Cuca. Cerita Cuca disampaikan 

dengan gaya animasi yang imajinatif dengan berbagai macam tokoh. Selain tokoh 

Cuca, terdapat dua tokoh lain yang pada akhir cerita baru diketahui merupakan 

Cuca di masa tua dan Cuca yang sudah dewasa. 

 

Gambar 3.5. Shot pertama dan kedua Cuca berpisah dengan ayah-nya 

(Boy and the World, 2013) 

 

Terdapat adegan pada awal cerita, di mana Cuca memiliki sosok ayah serta 

ibu. Ayah Cuca pada suatu ketika pergi dengan menggunakan kereta untuk pergi 

mencari pekerjaan. Cuca melihat sang ayah berpamitan dengan sang ibu lalu 

berlari memeluk kaki ayah-nya. Setelah itu Cuca hanya bisa memandangi ayah-

nya pergi, tertutup oleh kereta yang lewat. 
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Gambar 3.6. Analisis rule of thirds dalam shot Boy and the World 

(Boy and the World, 2013) 

 

Terdapat dua shot untuk menunjukkan adegan berpelukan tersebut, shot 

pertama fokus pada Cuca dan shot kedua dengan lebih jelas menunjukkan 

keadaan sekitar saat mereka berpisah. Shot kedua menggunakan  rule of thirds. 

Mengikuti penjelasan Thompson & Bowen (2009) mengenai pembagian area 

dengan 3 garis horizontal dan 2 garis vertikal, tokoh ibu di dalam garis vertikal 

kiri dan tokoh ayah di dalam garis vertikal kanan bersama Cuca kecil, membuat 

ketiga tokoh berada di area tengah. Jarak kamera dapat terlihat menggunakan long 

shot, sesuai dengan penjelasan Thompson & Bowen (2009) karena menunjukkan 

area disekeliling para tokoh dan menunjukkan seluruh tubuh tokoh Ayah dan Ibu 

serta Cuca. Pada shot ini tidak terdapat gerakan kamera, layar tetap diam 

memperlihatkan adegan Cuca memeluk Ayah. 
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4) Analisis Acuan Shot 3 

Dari berbagai acuan tersebut, penulis menemukan berbagai kemiripan cara 

penyampaian visi awal shot mengenai hubungan orang tua dan anak sebelum 

berpisah lama, sesuai dengan batasan masalah. 

Tabel 3.1. Analisis acuan shot 3 

 The Prophet Ponyo Boy and the World 

Komposisi 

Visual 

Penggunaan 

headroom agar 

fokus pada ekspresi 

tokoh 

Negative space untuk 

mengapit kedua tokoh 

di tengah layar 

Penggunaan rule of 

thirds membuat 

peletakan tokoh 

seimbang 

Shot (Jarak 

Kamera) 

Menggunakan 

medium close up 

shot agar fokus 

pada ekspresi 

Menggunakan medium 

close up shot agar 

fokus pada ekspresi 

Menggunakan long 

shot karena fokus pada 

gerakan seluruh tubuh 

karakter 

Shot (Gerakan 

Kamera) 

Kamera tidak 

bergerak, fokus 

pada tokoh 

Kamera tidak 

bergerak, fokus pada 

gerakan tokoh 

Kamera tidak 

bergerak, fokus pada 

tokoh 

 

6.3.3. Visi Awal Shot 15 

Dalam shot 15, Abi dan Ayah sudah terpisah, berada di dua tempat yang berbeda. 

Abi berada tetap tinggal di pulau, melakukan aktivitas seperti biasa di sekolah dan 

rumah. Ayah berada di kota, mencari nafkah dan bekerja menjadi kuli di sebuah 
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toko. Shot ini menampilkan Abi yang sedang membaca surat yang dikirim oleh 

Ayah, sedangkan Ayah sendiri sedang duduk istirahat dan menyapa tetangga yang 

lewat di depan tempat kos. Penulis mencari acuan yang dapat membantu menjadi 

referensi untuk menampilkan bagaimana shot kedua tokoh yang berada pada 

tempat yang berbeda, tapi tetap dapat terlihat memiliki koneksi atau memiliki 

hubungan. 

 

6.3.4. Acuan Shot 15   

Untuk shot 15 terdapat beberapa video yang dipakai sebagai acuan. Terdapat 

acuan dari iklan John Lewis: The Other Half, lalu film pendek On Land, at Sea 

and in the Air (1980) dan film The Rules of Attraction (2002). 

 

1) John Lewis: The Other Half 

John Lewis & Partners adalah sebuah rantai department store kelas atas, berpusat 

dan beroperasi di seluruh daerah Inggris, juga memberikan beberapa izin 

operasional di Republik Irlandia dan Australia. John Lewis juga terkenal dengan 

campaign iklan mereka sejak tahun 2007, terutama iklan yang mereka buat untuk 

hari raya Natal. Salah satu iklan John Lewis pada tahun 2012 adalah sebuah iklan 

yang menceritakan kisah romansa dua orang yang terpisah oleh zaman. Iklan ini 

memakai lagu karya INXS berjudul Never Tear Us Apart versi cover Paloma 

Faith. Secara garis besar iklan ini menceritakan bagaimana kehidupan sehari-hari 

seorang perempuan pada tahun 1920 yang menjalin hubungan dengan seorang 

pria dari masa kini. Konsep perbedaan waktu ini dipakai untuk menunjukkan 

Perancangan Shot untuk..., Flaviana Elisa Harlim, FSD UMN, 2019



56 

 

jangka waktu John Lewis sebagai departement store, menitik beratkan pesan iklan 

mereka pada slogan „never knowingly undersold since 1925‟ yang muncul pada 

akhir video. 

 

Gambar 3.7. Komposisi rule of thirds dalam iklan John Lewis 

(https://www.youtube.com/watch?v=aluIeAj6CLA) 

 

Lokasi di sebelah kiri mengambil latar tahun London pada 1920, 

sementara lokasi di sebelah kanan menampilkan kondisi pada masa kini. Secara 

fisik mereka tidak pernah bertemu namun tampak saling berkomunikasi. Meski 

diperlihatkan dalam satu layar, namun ada sebuah garis imajiner yang 

memisahkan keduanya, terbentuk dari perbedaan latar tempat dan situasi waktu 

tempat mereka berada sangat bertolak belakang.  

Lokasi tempat mereka duduk pada Gambar 3.7. menunjukkan tempat makan, 

namun di sebelah kiri dengan latar kuno serta pakaian model lama dan di sebelah 

kanan latar tempat rumah makan modern serta pakaian yang tidak asing di tahun 

2000. Rule of thirds membagi komposisi sehingga jika dibagi menjadi tiga bagian 
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dengan garis vertikal dan horizontal (Thompson & Bowen, 2009). Posisi sang 

perempuan di sebelah kiri dan posisi sang pria di sebelah kanan, wajah keduanya 

berada pada garis vertikal  di pinggir kiri dan kanan, membuat sebuah 

keseimbangan di dalam layar. Area yang diperlihatkan terbagi menjadi dua, 

menampilkan latar tempat yang berbeda alias penggunaan  split screen (Chandler, 

2009). Kedua layar menunjukkan tempat kedua tokoh berada yang serupa tapi tak 

sama, dapat dilihat dari peletakan benda seperti meja makan yang berbeda jenis, 

tapi diletakkan sejajar saling menyambung, seakan menjadi satu meja yang sama 

di sebuah ruangan yang sama. Penggunaan split screen tampak ingin 

menunjukkan bahwa kedua tokoh saling berinteraksi dan memiliki sebuah 

hubungan meski berada di latar waktu dan tempat yang berbeda. Berdasarkan 

Mercado (2010), shot yang dipakai dalam adegan ini adalah medium close up 

shot, digunakan untuk menyampaikan ekspresi dan gerakan pinggang ke atas yang 

diperlihatkan tokoh perempuan dan pria sepanjang interaksi mereka dalam iklan. 

Tidak terdapat banyak gerakan kamera dalam layar karena fokus kepada 

pergerakan kedua tokoh utama yang berinteraksi.  

 

2) On Land, at Sea and in the Air (1980) 

Paul Driessen adalah seorang animator asal Belanda dengan karya-karya animasi 

pendek yang telah mendapatkan banyak penghargaan. Ciri khas unik dari animasi 

Paul Driessen adalah cara menampilkannya, sebagian besar bercerita 

menggunakan split screen yang terbagi lebih dari dua, terkadang tiga bagian atau 
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enam layar yang berbeda, dengan masing-masing aksi yang terjadi di dalamnya 

saling berhubungan satu dengan yang lain. 

 

Gambar 3.8. Contoh split screen animasi karya Paul Driessen 

(On Land, at Sea and in the Air, 1980)  

 

Salah satu animasi karya Paul Driessen yang memakai split screen adalah 

On Land, at Sea and in the Air (1980). Film animasi karya Paul Driessen pada 

tahun 1970-1980 dominan berwarna redup teredam, dengan bentuk garis yang 

lentur seperti balon. Layar terbagi menjadi tiga bagian vertikal. Pada bagian 

sebelah kiri layar ada seorang lelaki di tempat tidur; di tengah layar menampilkan 

seekor burung yang terbang, di layar sebelah kanan ada perahu yang dihuni 

seorang pria dan istri di area laut. Penonton melihat kegiatan yang para tokoh 

lakukan, mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Awalnya apa yang terjadi di 
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dalam tiga layar ini seperti terisolasi dalam dunia masing-masing, namun kegiatan 

para tokoh mulai menentang waktu dan ruang dengan hasil yang lucu, saling 

mempengaruhi kejadian di dalam tiap layar. Salah satu adegan yang paling 

memperlihatkan hal ini adalah saat semua tokoh merasa lapar dan ingin mencari 

makanan. 

Posisi ketiga tokoh dalam layar berada di dalam area masing-masing seakan 

memiliki teritori tersendiri, terbagi rapi dengan rule of thirds, dapat terlihat dari 

pembagian rata menjadi tiga layar vertikal (Thompson & Bowen, 2009). Salah 

satu adegan yang memulai kesinambungan antar layar yang terpisah ini dimulai 

pada saat semua tokoh merasa lapar dan ingin makan, seperti ditampilkan pada 

Gambar 3.8. Penggunaan split screen dalam animasi ini sesuai dengan penjelasan 

Chandler (2009), dipakai untuk menceritakan tiga buah kegiatan berbeda secara 

bersamaan. Pria di tempat tidur pada layar kiri ingin makan ayam atau burung, 

burung yang terbang di langit pada layar tengah ingin makan cacing, lalu pria di 

sebelah kanan ingin makan ikan dan mulai memancing dengan umpan cacing. 

Paul Driessen juga mengatur ritme gerak tokoh agar urutan aksi dari tokoh di 

dalam layar split screen dapat diperhatikan untuk melihat kontinuitas cerita. 

Meski ada saat semua tokoh bergerak, ada satu layar di mana aktivitas yang 

dilakukan memiliki gerakan paling dibesarkan dan mencolok agar gerakan tokoh 

dapat terlihat oleh penonton. Shot yang dipakai selama durasi film adalah long 

shot yang menunjukkan keseluruhan tokoh (Thompson & Bowen, 2009) dan tidak 

pernah berubah selama durasi film. Gerakan kamera yang paling banyak terlihat 

Perancangan Shot untuk..., Flaviana Elisa Harlim, FSD UMN, 2019



60 

 

adalah pan & tilt, terutama saat tokoh burung mulai terbang ke atas, karena 

kamera bergerak pada sumbu vertikal ke atas (Thompson & Bowen, 2009). 

 

3) The Rules of Attraction (2002) 

Film tahun 2002 berjudul The Rules of Attraction merupakan sebuah film adaptasi 

novel dengan judul yang sama, mengisahkan tentang hubungan tiga orang tokoh 

dalam sebuah kampus fiksional dengan alur mundur lalu menuju masa sekarang 

saat para tokoh menghadiri pesta.  

Film ini terkenal dengan rangkaian adegan yang menunjukkan kekacauan 

dalam hidup berbagai tokoh yang ada dalam film. Salah satu adegan yang terkenal 

adalah adegan yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dua tokoh utama sebelum 

berangkat ke kampus dan saling bertemu menggunakan split screen.  

 

Gambar 3.9.Contoh shot split screen dalam The Rules of Attraction 

(The Rules of Attraction, 2002) 
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Dalam shot tersebut terdapat penggunaan split screen untuk menunjukkan bahwa 

kedua tokoh berada pada tempat yang berbeda, berada dalam layar masing-masing 

dengan aktivitas yang berbeda (Chandler, 2009). Waktu kejadian terjadi terlihat 

sama. Tokoh laki-laki Sean berada di sebelah kiri layar, tokoh perempuan Lauren 

di sebelah kanan. Meski dalam layar yang terpisah, sesuai penjelasan Thompson 

& Bowen (2009) bahwa keduanya memberikan negative space pada sebelah kiri 

dengan posisi mereka berdiri di area kanan mereka, serta penggunaan split screen 

ruangan lorong panjang dan ruangan dengan tangga yang memberi kesan serupa 

meski berada di lokasi yang berbeda. Kedua tokoh sedang berjalan menjauh dari 

kamera, membuat seluruh tubuh tokoh dan latar tempat mereka berjalan terlihat 

dengan menggunakan jarak kamera berupa long shot, hal ini sesuai dengan 

penjelasan dari Thompson & Bowen (2009). Gerakan kamera hanya terjadi pada 

area split screen di sebelah kiri, terdapat gerakan trucking in, di mana kamera 

bergerak mendekati objek fokus (Thompson & Bowen 2009). Dalam hal ini 

digunakan untuk mendekati tokoh yang akan menaiki tangga. Layar kanan diam 

di tempat dan hanya tokoh perempuan yang melakukan gerakan di dalamnya. 

Kedua tokoh banyak bergerak di dalam layar, awalnya dari kiri menuju tengah, 

sebelum akhirnya berdiri menyusuri lorong di sebelah kanan mereka. 
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4) Analisis Acuan Shot 15 

Berikut adalah garis besar dari hasil penelitian penulis terhadap berbagai acuan 

yang dipakai untuk menyampaikan adegan yang memperlihatkan  dua tempat 

terpisah dalam shot 15. 

 

Tabel 3.2 Analisis acuan shot 15 

 John Lewis 
On Land, at Sea and 

in the Air 

The Rules of 

Attraction 

Komposisi 

Visual 

Penggunaan rule of 

thirds dan split screen 

untuk menunjukkan 

keseimbangan dan 

perbedaan lokasi dan 

waktu tokoh berada 

Penggunaan rule of 

thirds dan split screen 

untuk menampilkan 

kegiatan para tokoh 

yang saling 

berhubungan meski 

berada di tempat 

berbeda 

Penggunaan negative 

space dan split screen 

untuk menunjukkan 

keseimbangan tokoh 

dalam layar serta 

perbedaan lokasi 

kedua tokoh berada 

Shot (Jarak 

Kamera) 

Menggunakan medium 

close up shot agar 

fokus pada gerakan 

tokoh dari siku ke atas 

Menggunakan 

 long shot karena fokus 

pada seluruh gerakan 

tokoh yang ada 

Menggunakan long 

shot untuk 

memperlihatkan latar 

tempat dengan jelas 

Shot 

(Gerakan 

Kamera) 

Tidak terdapat banyak 

gerakan kamera, fokus 

pada ekspresi tokoh 

Terdapat gerakan pan & 

tilt untuk menunjukkan 

perubahan letak di 

dalam setiap layar 

Pada layar kiri terdapat 

gerakan trucking in 

pelan untuk mendekati 

tokoh di layar kiri 
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6.3.5. Visi Awal Shot 42-43 

Sebagai shot dalam adegan menuju akhir cerita, shot 42-43 ingin menunjukkan 

bagaimana akhirnya Abi dan Ayah bertemu kembali di pelabuhan kota. Karena 

lama tak menerima surat dari Ayah, akhirnya Abi memutuskan untuk menaiki 

kapal dan mencari keberadaan sang ayah lewat alamat yang ada dalam surat yang 

dikirim Ayah. Setelah sampai di pelabuhan kota, Abi dan Ayah yang berpindah 

pekerjaan ke area pelabuhan kota akhirnya menyadari bahwa mereka berada di 

tempat yang sama, kemudian berlari agar bertemu dan berpelukan. Penulis 

mencari acuan yang dapat membantu untuk memberikan referensi bagaimana shot 

yang dapat memberikan kesan dua tokoh yang awalnya terpisah kemudian pada 

akhirnya bertemu kembali pada sebuah tempat yang sama. 

 

6.3.6. Acuan Shot 42-43  

Dalam perancangan shot 42-43, penulis menggunakan video iklan NYC Ballet's 

Young Patrons Circle, film The Impossible (2012) serta Russian Doll (2019). 

 

1) NYC Ballet's Young Patrons Circle 

Perusahaan tari New York City Ballet (NYC Ballet) memiliki 90 orang penari dan 

150 karya yang terdaftar dalam perusahaan mereka. Salah satu iklan mereka 

adalah NYC Ballet's Young Patrons Circle, video ini merupakan promosi untuk 

membership tertinggi yakni level Young Patrons Circle dengan kelebihan hak 

khusus bagi para pendaftar-nya.   
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Gambar 3.10. Contoh split screen dalam video promosi NYCB 

(https://www.nycballet.com/YPC) 

 

Video promosi ini menampilkan dua orang tokoh, perempuan dan laki-

laki. Keterangan pada video menjelaskan video ini menunjukkan „sehari di dalam 

kehidupan penari solo NYCB, Megan LeCrone dan anggota komite Young 

Patrons Circle, Salvador Avila‟. Keseharian Megan LeCrone ditampilkan di 

sebelah kanan, sedangkan Salavador Avila di sebelah kiri. Latar waktu mengambil 

tempat dari pagi hari hingga malam saat pertunjukan NYCB berlangsung. Pada 

akhir video, keduanya bertemu di gedung pertunjukan tempat pentas tari NYCB 

tengah berlangsung, split screen yang digunakan kemudian menyatu kembali 

menjadi satu latar tempat. 

Hingga video mencapai dua shot terakhir, split screen masih diterapkan 

untuk menampilkan kegiatan kedua tokoh pada dua tempat yang berbeda, hal ini 

sesuai dengan teori Chandler (2009) mengenai penggunaan split screen. Latar 

belakang dengan depth of field yang kabur untuk memperjelas ekspresi tokoh, 

samar-samar tetap menampilkan bahwa sebenarnya kedua tokoh berada di tempat 

yang serupa (Davis, 2010). Penggunaan split screen dari awal yang tampak saling 

tak berhubungan, hingga memperlihatkan bahwa hubungan antara kedua tokoh 
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baru terlihat saat mereka menuju ke satu tempat tujuan akhir yang sama. Jarak 

kamera yang digunakan berubah dari medium close up shot ke medium shot, yang 

berdasarkan teori Mercado (2010) menunjukkan dari fokus siku ke atas menjadi 

pinggang ke atas. Gerakan kamera sepanjang video hingga dua shot terakhir stabil 

dan diam di tempat. 

 

Gambar 3.11. Shot terakhir dari video promosi NYCB 

(https://www.nycballet.com/YPC) 

 

2) The Impossible (2012) 

Film live action ini keluar saat isu mengenai akhir dunia ramai dibicarakan, 

mengungkit tentang bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 yang juga 

melanda Indonesia. Cerita yang diangkat dengan latar kejadian tersebut adalah 

kisah nyata dari María Belón serta sang suami dan ketiga anak lelaki mereka yang 

tengah berlibur di Thailand saat tsunami tersebut melanda, dengan sedikit 

perubahan nama tokoh di dalam film. 

Perancangan Shot untuk..., Flaviana Elisa Harlim, FSD UMN, 2019



66 

 

Seluruh anggota keluarga tersebut terpisah; anak pertama Lucas dengan 

Maria sang ibu, sedangkan sang suami Henry berhasil bertemu dengan kedua anak 

lelaki yang lebih muda yakni Thomas dan Simon. Maria dan Lucas berhasil 

mencapai rumah sakit setelah diselamatkan, lalu Lucas pergi mencari ayah dan 

kedua saudaranya. Cerita yang diangkat ke dalam film diberi sedikit tambahan 

drama, tapi sama seperti kisah yang asli, seluruh anggota keluarga selamat dan 

akhirnya dapat bertemu kembali.  

Adegan pertemuan kembali Lucas dengan kedua saudaranya terjadi lebih 

dahulu setelah Thomas dan Simon turun dari mobil yang mengangkut mereka 

menuju area pengungsian. Setelah itu dari kejauhan mereka melihat  Lucas dan 

berteriak-teriak memanggilnya. Mereka saling berlari dan berpelukan. Saat itu, 

Lucas juga menyadari dari balik keramaian orang ada sosok Henry sang ayah 

yang melihat mereka. Lucas pun berlari lebih dahulu menuju Henry. Sang ayah 

juga berlari menuju Lucas dan memeluk sang anak sulung, disusul Thomas dan 

Simon. 

Bagian utama yang penulis teliti untuk dijadikan acuan adalah proses saat 

Lucas dan Henry akan bertemu, yakni dari saat menyadari keberadaan masing-

masing hingga akhirnya berpelukan. Mengikuti penjelasan Davis (2010), 

komposisi visual banyak memakai keramaian yang terus bergerak dengan latar 

belakang tempat dan hilir mudik orang lain pada jarak jauh buram, hingga fokus 

pada para tokoh utama, menjadi sebuah depth of field. Jenis jarak kamera yang 

dipakai saat mereka berlari adalah medium shot yang menunjukkan bagian 

pinggang ke atas (Mercado, 2010).  
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Gambar 3.12. Adegan pertemuan ayah dan anak-anaknya 

(The Impossible, 2012) 

 

Arah gerak Lucas menuju ke kanan dan arah lari Henry menuju ke kiri, 

ditambah dengan gerakan kamera yang mengikuti mereka yakni tracking shot 

(Mercado, 2010) saat mereka berlari melalui keramaian orang membuat usaha 

untuk saling bertemu terlihat memiliki beberapa rintangan dengan arah yang 

sudah ditentukan. Hal ini menambah intensitas suasana sebelum akhirnya tokoh 

anak dan ayah bertemu setelah lama terpisah. Terdapat pergantian jenis jarak shot 

sebanyak 10 kali cut, dari extreme close up shot hingga medium shot. 
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3) Russian Doll (2019) 

Video berikutnya yang diteliti dan menjadi acuan untuk shot 42 & 43 adalah 

sebuah web television series Netflix dengan judul Russian Doll. Cerita berputar 

pada bagaimana seorang perempuan bernama Nadia Vulvokov yang terperangkap 

dalam sebuah time loop di mana ia meninggal saat ulang tahun-nya yang ke 36. 

Setiap Nadia meninggal, ia selalu kembali kepada sebuah titik saat pesta ulang 

tahun-nya tengah berlangsung.  

 

Gambar 3.13. Adegan terakhir dalam Russian Doll episode 8 

(Russian Doll, 2019) 

 

Menuju akhir cerita,  setelah mencari berbagai cara akhirnya Nadia 

mendapat solusi untuk keluar dari time loop, melakukan kerja sama dengan 

seorang pria bernama Alan yang juga terperangkap dalam time loop tersebut. 

Adegan terakhir menunjukkan bahwa Nadia dan Alan akhirnya dapat 
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menghentikan time loop setelah saling membantu diri mereka di alur lain. Nadia 

membantu Alan di alur waktu lain yakni Alan yang tidak mengenal diri Nadia, 

begitu pula dengan Alan yang bertemu Nadia di alur waktu lain. Saat kematian 

mereka di alur terakhir tersebut berhasil dilewati, diperlihatkan bahwa kedua 

pasang Nadia dan Alan berjalan berdampingan, menyusuri terowongan dan 

melewati kumpulan orang yang tengah berparade, hingga kedua Nadia menjadi 

satu kembali di tengah layar. 

Komposisi visual yang diperlihatkan dalam adegan tersebut dimulai 

dengan menampilkan kedua adegan pada tempat yang berbeda tersebut 

menggunakan dua layar yakni split screen (Chandler, 2009). Hal ini memberikan 

sebuah  keseimbangan saat kedua pasang tokoh bergerak seperti cermin antara 

layar bagian kiri dan layar bagian kanan. Nadia dan Alan di layar kiri bergerak ke 

kanan, sedangkan Nadia dan Alan di layar kanan bergerak ke arah kiri. Kedua 

pasang tokoh ini bertemu di tengah, dengan kedua Alan kemudian menghilang 

pada garis split screen hingga hanya dua Nadia yang berada di dalam layar, lalu 

layar memperlihatkan seorang Nadia yang tersenyum lega di tengah layar. Jarak 

kamera yang digunakan berubah dari long shot saat menunjukkan kedua pasang 

tokoh menyusuri jalan di malah hari, jarak kamera berpindah ke medium shot 

semakin mendekat kepada punggung tokoh, lalu berhenti pada medium close up 

shot yang menunjukkan Nadia dari posisi siku hingga ekspresi pada wajah-nya 

(Mercado, 2010), sehingga penonton dapat fokus pada gerak-gerik tokoh Nadia 

diantara keramaian orang di kiri dan kanan layar.  Terdapat gerakan kamera yakni 

tracking shot. Kamera bergerak mengikuti para tokoh berjalan (Mercado, 2010),  
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memperlihatkan kedua pasang Nadia dan Alan hingga keduanya berbelok 

memunggungi penonton, lalu kamera diam di tempat dan membiarkan kedua 

tokoh Nadia bergerak. Kamera juga tetap tak bergerak ketika kedua layar sudah 

menyatu.  

 

4) Analisis Acuan Shot 42-43 

Setelah meneliti berbagai acuan shot sebagai referensi penyampaian kedua tokoh 

yang terpisah lalu bertemu kembali untuk shot 42-43, penulis menemukan 

beberapa bagian dari acuan tersebut, sesuai dengan batasan masalah. Berikut 

adalah garis besar dari berbagai poin dari tiga acuan yang sudah dibahas. 

 

 Tabel 3.3. Analisis acuan shot 42-43 

 Young Patrons Circle The Impossible Russian Doll 

Komposisi 

Visual 

Penggunaan depth of field 

untuk fokus pada tokoh, 

split screen menyatu saat 

kedua tokoh berada di 

tempat yang sama 

Penggunaan depth of 

field dalam keramaian 

agar fokus pada gerakan 

tokoh utama 

Menggunakan split 

screen untuk 

menunjukkan dua alur 

waktu yang berbeda 

Shot (Jarak 

Kamera) 

Dari medium close up 

shot ke medium shot, dari 

fokus ekspresi berganti 

menunjukkan lokasi 

kedua tokoh berada  

Menggunakan medium 

shot agar fokus pada 

ekspresi para tokoh 

Bergerak dari long 

shot dan berhenti pada 

medium close up shot 

agar fokus pada 

ekspresi tokoh 
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Shot 

(Gerakan 

Kamera) 

Kamera diam di tempat, 

fokus pada tokoh 

Terdapat  gerakan 

tracking shot mengikuti 

pergerakan satu tokoh 

hingga bertemu tokoh 

lain 

Terdapat gerakan 

tracking shot 

mengikuti kedua tokoh  

hingga fokus pada 

tokoh utama 
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5.4. Proses Perancangan 

Setelah menganalisis berbagai referensi dan acuan sesuai dengan batasan masalah, 

penulis melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya, sesuai dengan skema tahapan 

kerja, yakni eksplorasi shot lebih lanjut. 

 

6.4.1. Visi Awal  

Pada mulanya, ide awal mengenai cerita animasi “Abi” berfokus pada kisah 

dimana Abi berpetualang mencari Ayah di ibu kota karena kiriman surat yang tak 

kunjung datang. Setelah itu dilakukan rombak ulang pada konsep cerita dan 

diputuskan bahwa selain kisah Abi yang hendak mencari ayah-nya, keseharian 

tokoh Ayah Abi yang mengirimkan surat juga akan diperlihatkan, sehingga dua 

aktivitas yang berbeda akan ditampilkan bersamaan. Meski kedua aktivitas tokoh 

tersebut berbeda dan terpisah oleh jarak, namun ada hubungan kekeluargaan 

antara dua individu ayah dan anak tersebut.  

Penulis kemudian melanjutkan dengan pembuatan script/naskah untuk 

membantu pembagian scene dan shot. Penulis membuat analisis script agar lebih 

mudah untuk melihat pembagian scene dan garis besar cerita animasi „Abi‟, 

mengikuti pola bahwa pada awal cerita kedua tokoh berpisah, kemudian cerita 

akan berpusat pada kegiatan sehari-hari kedua tokoh serta sebuah konflik penting, 

hinga akhirnya kedua tokoh ayah dan anak bertemu lagi. Bayangan awal dari shot 

seperti apa yang penulis akan buat, dibantu dengan studi literatur dan acuan dari 

video serta film, masih berupa sketsa kasar atau thumbnail sebelum pembuatan 
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storyboard. Penelitian penulis akan fokus pada shot yang ada pada Batasan 

Masalah, yakni shot 3 (scene 1), shot 15 (scene 8), dan shot 42-43 (scene 17). 

 

Tabel 3.4. Analisis script animasi „Abi‟ 

 

6.4.2. Proses Perancangan Shot 3 (Adegan Perpisahan) 

 

Pada scene pertama dari animasi „Abi‟, cerita dimulai dengan Abi yang berpisah 

dengan Ayah Abi di pulau, saat Ayah Abi hendak pergi merantau ke kota untuk 

mencari pekerjaan.  

 

Gambar 3.14. Script scene awal untuk adegan perpisahan dalam „Abi‟ 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Scene ini adalah saat di mana kedua tokoh pertama kali muncul serta 

menjelaskan bahwa keduanya akan berpisah. Hubungan keluarga, yakni posisi 

ayah dan anak, akan diperlihatkan dengan gerakan tokoh saat berpelukan. Sejak 

konsep awal cerita Abi sebelum di revisi, adegan ini tetap dipertahankan  

sebagai salah satu yang akan ditampilkan kepada penonton untuk menunjukkan 

kedekatan hubungan Abi dengan Ayah, menunjukkan bagaimana Abi dan Ayah 

merasa sedih karena akan terpisah jauh. 

 

Gambar 3.15. Thumbnail awal shot 3 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Perancangan shot ini dimulai dengan thumbnail awal yang ingin 

menunjukkan bahwa tokoh Ayah Abi akan pergi jauh dan tidak akan bertemu lagi 

dengan Abi dalam jangka waktu dekat. Di dalam thumbnail, penulis merancang 

bahwa shot yang menujukkan hubungan yang sangat dekat antara ayah dan anak 
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dengan cara memperlihatkan pelukan terakhir yang diberikan sang ayah sebelum 

pergi, pertemuan fisik sebelum berpisah jauh. Eksplorasi pertama yang dibuat 

oleh penulis memperlihatkan tokoh Ayah Abi dari posisi berdiri lalu menyamakan 

tinggi dengan tokoh Abi saat kecil, latar tempat pun lebih terlihat jelas, sehingga 

memperlihatkan full body tokoh seperti acuan Boy and the World (2013) dan 

kurang fokus dengan daerah siku ke atas dan wajah tokoh. 

 

Gambar 3.16. Eksplorasi awal shot 3 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Setelah eksplorasi pertama, penulis memperhatikan lagi film acuan The 

Prophet (2014), melihat bahwa selain memberikan headroom bagi ekspresi tokoh 

anak, tokoh orang tua yang membelakangi kamera juga menjadi fokus menjadi 

negative space. Shot yang dipakai adalah yang memperlihatkan gerak tubuh dari 

bagian siku ke atas, dengan kata lain medium shot atau medium close up shot. 
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Penulis memutuskan untuk memakai ekplorasi ini untuk shot berikutnya dan 

merombak ulang shot ini. 

 

Gambar 3.17. Eksplorasi kedua untuk shot 3 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Agar lebih memperlihatkan wajah tokoh anak, medium close up shot 

digunakan dalam merancang shot 3 di dalam storyboard. Ayah Abi memunggungi 

layar, menghadap ke arah sebaliknya. Wajah Abi menghadap ke arah penonton 

agar ekspresi seorang anak yang akan berpisah dari ayah-nya menjadi fokus 

utama. Dengan menggunakan komposisi visual serta shot berdasarkan jarak 

kamera tersebut dapat memperlihatkan kedekatan hubungan ayah dan anak 

sebelum akan saling tak berjumpa dalam jangka waktu yang lama.  

Lalu setelah meneliti acuan Ponyo (2008), ekspresi tokoh orang tua yakni 

tokoh Ayah juga diperlihatkan, sehingga komposisi negative space kedua tokoh 

untuk mengapit tokoh di dalam layar, dengan wajah dan tubuh saling berhadapan 

di bagian tengah layar, serta penggunaan medium close up shot untuk 
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menunjukkan bagian pinggang ke atas hingga ekspresi wajah dapat terlihat. 

Eksplorasi shot 3 terakhir menggabungkan semua aspek dari berbagai acuan yang 

sudah dianalisis dengan menekankan pada penggunaan rule of thirds, medium 

shot dan gerakan kamera yang diam. 

 

 

Gambar 3.18. Final shot 3 pada storyboard dan animatic 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

6.4.3. Proses Perancangan Shot 15 (Adegan Sehari-hari) 

 

 

Gambar 3.19. Script awal untuk adegan sehari-hari  

(Dokumentasi Pribadi) 
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Keseharian Abi dan Ayah Abi akan ditampilkan bersamaan. Shot ini ingin 

menyampaikan salah satu dari berbagai kegiatan yang dilakukan keduanya di 

tempat yang berbeda. Kegiatan sehari-hari keduanya banyak berkisar pada 

kegiatan Abi setiap harinya di pulau yakni di area rumah-nya atau sekolah, 

sementara kegiatan sehari-hari Ayah adalah saat ia bekerja atau istirahat di dalam 

tempat tinggal-nya di kota.  Shot yang menunjukkan hubungan antara Abi dan 

Ayah Abi yang masih terjalin adalah saat Ayah mengirim surat dan Abi membaca 

surat tersebut. 

 

 

Gambar 3.20. Thumbnail awal shot 15 

(Dokumen Pribadi) 
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Langkah pertama yang penulis ambil adalah membuat sketsa awal  

thumbnail, dengan bayangan kasar akan apa saja keseharian yang dijalani kedua 

tokoh Abi dan Ayah Abi. Berfokus pada adegan yang ingin memperlihatkan 

bahwa komunikasi keduanya masih terjaga dengan Abi membaca surat dari Ayah, 

cara penyampaian untuk sebagian besar scene adalah dengan menampilkan dua 

shot yang memperlihatkan dua aktivitas yang berbeda, penggunaan dua layar 

untuk memberikan beberapa informasi penting sekaligus. 

 

 

Gambar 3.21. Eksplorasi awal shot 15 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Dalam thumbnail, penulis masih berputar pada adegan membaca surat dan 

belum tahu bagaimana untuk menunjukkan hubungan antara dua tokoh di tempat 

yang berbeda dengan jarak yang jauh dalam latar waktu yang bersamaan. 

Berdasarkan berbagai video acuan yang sudah dianalisis, meski latar tempat atau 
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waktu berbeda pada dua layar yang ditampilkan dengan split screen, ada satu hal 

atau benda yang dapat mengikat kedua layar yang menampilkan hal berbeda 

tersebut menjadi sebuah kesatuan.  

Penulis memilih adegan membaca surat dalam keseharian sebagai faktor 

pengikat dari split screen dua tempat yang berbeda. Medium shot digunakan agar 

terlihat Abi tengah duduk di ruang tamu rumahnya dengan latar tempat yang 

sederhana. Pada layar bagian Ayah Abi menggunakan long shot untuk 

menunjukkan tempat Ayah tinggal saat itu seperti pada acuan The Rules of 

Attraction. Abi sedang membaca surat yang dikirim oleh Ayah, sedangkan Ayah 

sedang beristirahat di depan kost dan menyapa seseorang yang lewat. Tetapi, 

penulis melakukan suatu kesalahan karena tidak menyadari bahwa posisi tokoh 

saling berpunggungan malah membuat kedunaya tampak seperti bermusuhan. 

Shot 15 ini pun kembali penulis rombak agar dapat lebih menunjukkan hubungan 

yang harmonis.   

 

 

Gambar 3.22. Eksplorasi kedua shot 15  

(Dokumentasi Pribadi) 
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 Berdasarkan acuan dari video iklan John Lewis, shot 15 disesuaikan lagi 

agar komposisi kedua tokoh lebih seimbang di dalam layar dengan mengikuti 

aturan  rule of thirds, Abi dan Ayah Abi terletak masing-masing di ruang kiri dan 

kanan, berada di tempat yang berbeda, duduk berhadapan seakan saling melihat 

satu sama lain. Kegiatan sehari-hari kedua tokoh ditampilkan menggunakan split 

screen. Hubungan ayah dan anak yang ingin disampaikan dapat terlihat dari Abi 

membaca surat dari Ayah, sedangkan Ayah Abi tampak menyapa seseorang. 

Posisi yang saling berhadapan seakan-akan Abi dan Ayah Abi sedang berbicara 

seperti biasa, seakan berada di satu tempat yang sama. 

 Namun, penulis melakukan sedikit kesalahan dengan membiarkan shot 

bagian layar Ayah tetap menggunakan jarak kamera long shot karena ingin  

memperlihatkan full body Ayah dan menunjukkan perbedaan tinggi dengan Abi, 

sehingga terdapat sebuah suasana tidak seimbang antara layar Ayah  dengan layar 

Abi yang medium shot. Setelah mendapat saran dan revisi, penulis memperbaiki 

kembali shot 15 ini. 

Pada On Land, at Sea and in the Air (1980) meski dominan memakai long 

shot, penulis tetap memakai medium shot mengikuti acuan John Lewis dan 

mengambil dari segi bagaimana film animasi On Land, at Sea and in the Air  

tersebut dapat menceritakan beberapa kisah yang berbeda pada satu layar dengan 

menggunakan split screen. Staging yang tepat juga harus dilakukan untuk 

membuat keseimbangan, sehingga akhirnya shot Ayah dibuat lebih besar dan 

sejajar dengan shot Abi. Berdasarkan kedua acuan untuk shot 15 ini, penulis 
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memutuskan bahwa gerakan kamera tidak perlu dilakukan dan lebih fokus pada 

gerakan tokoh. 

 

Gambar 3.23. Eksplorasi akhir dari shot 15 

(Dokumentasi Pribadi) 
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6.4.4. Proses Perancangan Shot 42-43 (Adegan Abi dan Ayah Bertemu Lagi) 

Adegan terakhir saat Abi dan Ayah Abi akhirnya bertemu kembali terdiri dari dua 

shot. Setelah berpisah dan hanya berkomunikasi dengan surat, Abi memutuskan 

untuk pergi dari pulau dan mencari Ayah karena surat yang tidak datang lagi. 

 

Gambar 3.24. Script awal shot 42-43 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Di dalam script, saat sampai di pelabuhan kota, petunjuk alamat surat yang 

dimiliki Abi terjatuh dan tertiup angin. Abi panik karena petunjuknya menghilang 

dan hendak mencarinya, namun segera menjadi perasaan bahagia dan haru karena 

ternyata dapat bertemu lagi dengan sang Ayah di tempat tersebut.  
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Gambar 3.25. Thumbnail awal adegan terakhir animasi „Abi‟ 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada thumbnail setelah analisis script, penulis memiliki gambaran kasar 

dengan belum menggunakan split screen sepenuhnya. Adegan pertemuan Abi dan 

Ayah Abi awalnya dirancang dengan satu tampilan layar biasa, dengan Ayah Abi 

berteriak memanggil nama Abi sehingga Abi dapat menyadari keberadaan Ayah 

Abi. Setelah itu, Abi segera berlari untuk memeluk Ayah. 

Terinspirasi dari video acuan NYCB Young Patrons Circle, penulis 

awalnya ingin merancang shot pertemuan kembali Abi dan Ayah Abi dengan 

mengikuti teori komposisi visual menurut Davis (2010) yakni dengan depth of 

field pada latar belakang untuk memperjelas ekspresi tokoh, menyamarkan 
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sebelum memperlihatkan bahwa kedua tokoh sebenarnya ada pada lokasi yang 

sama. Abi yang panik mencari surat-nya yang terbang dan jatuh, Ayah Abi yang 

tengah berjualan dan menemukan surat yang ia kirim pada sang anak; awal 

adegan memiliki rasa panik dan kacau ditampilkan dengan kerumunan orang-

orang yang dilewati Abi dan Ayah. 

 

 

Gambar 3.26. Eksplorasi pertama pada shot 42-43  

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Penulis menyadari bahwa terdapat sebuah kesalahan pada eksplorasi 

pertama tersebut, terutama shot 42. Penulis masih memakai shot dari video acuan 

NYCB Young Patrons Circle, tidak menyadari jika latar tempat untuk shot 42 

memiliki perspektif yang salah karena tokoh Abi dan Ayah berada di jalan 

memanjang dan menoleh ke arah yang sama, sehingga seharusnya 

memperlihatkan perspektif satu titik hilang. Penulis segera membenahi kesalahan 
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tersebut. Saat kedua tokoh menatap layar, penonton dapat melihat ekspresi 

bahagia saat Abi dan Ayah saling menyadari keberadaan satu sama lain. Abi pun 

berlari ke arah Ayah yang meletakkan semua barang dagangan sebelum 

menyambut pelukan Abi. Konteks hubungan ayah dan anak yang sebelumnya 

terpisah dan ditampilkan dengan split screen, pada akhirnya shot tersebut 

sekarang telah menyatu lagi, memperlihatkan bagaimana akhirnya Abi dapat 

bertemu kembali dengan Ayah pada akhir cerita. Gerakan kamera yang dipakai 

hanya diam dan membuat gerakan tokoh sebagai fokus utama 

 Kemudian, penulis mendapat saran bahwa video acuan NYCB Young 

Patrons Circle adalah video iklan dengan tujuan promosi, sedangkan animasi 

„Abi‟ adalah sebuah animasi dengan cerita naratif tanpa tujuan untuk 

mempromosikan sesuatu. Teori Thompson & Bowen (2009) mengenai kontak 

mata tokoh dengan kamera yakni subjective shot yang digunakan pada adegan ini 

terlihat kurang tepat karena Abi dan Ayah melihat ke arah penonton, bukan satu 

sama lain. Sehingga teori subjective shot akhirnya tidak dipakai. Dengan acuan 

video iklan tersebut saja acuan tampak masih kurang. Lalu penulis pun memakai 

analisis dari satu acuan lagi yakni film live action berjudul The Impossible (2012). 

 Bagian split screen dari acuan video iklan NYCB Young Patrons Circle 

masih penulis gunakan, ditambah dengan  penggunaan gerakan kamera tracking 

shot yang digunakan dalam film The Impossible, menangkap Abi dan Ayah saling 

menyadari keberadaan satu sama lain di tempat yang sama setelah keramaian 

lewat, tanpa subjective shot. Kini medium shot menunjukkan bahwa Abi dan Ayah 

berhadapan, saling melihat satu sama lain. Lalu tokoh Abi dan Ayah  saling 
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berlari mendekat hingga garis semu split screen menghilang dan latar tempat  

antara shot Abi dan Ayah menyatu, menandakan keduanya sudah bertemu lagi di 

sebuah tempat yang sama. 

 

Gambar 3.27. Eksplorasi akhir untuk shot 42-43 dengan ketiga acuan 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Lalu berdasarkan acuan dari Russian Doll (2019) yang juga menjadi 

referensi dalam melihat komposisi split screen yang kemudian menjadi satu, 

penulis dapat menemukan cara penggabungan layar yang sama dengan acuan 
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iklan NYCB yakni bagaimana latar tempat secara bertahap memperllihatkan 

lokasi yang sama sebagai tujuan akhir tokoh. Sehingga layar split screen memiliki 

suatu kesatuan sebelum benar-benar menyatu dan memperlihatkan para tokoh 

bertemu di tempat dan waktu yang sama. Berdasarkan acuan ini pula, penulis 

mempertahankan penggunaan medium shot agar lebih fokus kepada bagian 

pinggang ke atas para tokoh agar dapat memperlihatkan ekspresi Abi dan Ayah 

saat bertemu kembali setelah sekian lama tidak berjumpa. Penggunaan tracking 

shot untuk memperlihatkan bagaimana Abi dan Ayah bergerak dari posisi mereka 

yang jauh hingga mendekat juga akan diterapkan dalam storyboard dan dapat 

dilihat lebih jelas dalam animatic. Pergerakan kamera ini juga dapat memberikan 

efek bagi penonton yang akan membawa mereka mengikuti pergerakan kedua 

tokoh Abi dan Ayah. 
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