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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Gambaran umum 

Skripsi penciptaan yang penulis susun adalah perancangan komposisi dalam film 

Anjing Kampung, film tersebut menceritakan tentang seorang pemuda bernama 

Rugun yang mampertahankan keberadaan kampung halamannya yang ingin 

disugusur oleh PT Sicarus, film pendek ini berdurasi sekitar 22 menit. Untuk 

mendukung perancangan komposisi pada film pendek ini, penulis menggunakan 

metodologi penelitian secara kualitatif dengan melakukan studi literatur dan 

observasi beberapa film sebagai referensi dan juga melakukan sesi interview 

dengan Chyntia Monica Fabella Pangabean untuk mendapatkan pendapat beliau 

atas perancangan yang penulis terapkan dalam film pendek Anjing Kampung. 

3.1.1. Sinopsis 

Rugun (19) anak kepala desa yang suatu hari bapaknya tiba-tiba hilang, Rugun 

menjadikan dirinya sebagai kepala desa selanjutnya dalam menjaga nama baik 

bapaknya. Rugun merasa bahwa beliau bisa mendengar suara dari bapaknya 

sehingga masyarakat secara langsung percaya kepada perkataan Rugun. Gatot 

(32) juga ingin menjadi kepala desa selanjutnya dan beliau tidak percaya akan 

Rugun yang bisa mendengar suara bapaknya tersebut. Maka dari itu Rugun 

berusaha menjatuhkan Rugun dengan memberikan tanggung jawab yang besar 

kepadanya, sementara itu Rugun semakin tenggelam dalam kegilaan tanggung 

jawab dan tuntutan yang harus beliau hadapi atas keputusannya. 
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3.1.2. Posisi penulis 

Posisi penulis dalam proses pembuatan film pendek Anjing Kampung adalah 

sebagai D.O.P (director of photography). Tugas penulis dalam projek Skripsi 

Penciptaan ini adalah untuk merancancang, menyusun dan mengaplikasikan shot 

yang akan diterapkan kedalam film pendek Anjing Kampung. 

 

3.1.3. Equipment list 

Sebagai DOP dan camera person, penulis harus mengerti dan memahami apa saja 

yang dibutuhkan dalam melakukan proses pengambilan gambar saat produksi. 

Pada tahap pra-produksi, penulis membuat list peralatan yang sekiranya 

dibutuhkan dalam produksi yang kemudian penulis ajukan kepada produser. 

Penulis memutuskan untuk menggunakan beberapa peralatan pribadi seperti 

kamera Mirrorless dan lensa milik penulis beserta kerabat. Berikut adalah rincian 

beberapa peralatan yang penulis gunakan dalam produksi film pendek Anjing 

Kampung. 

 Penulis memilih jenis kamera Mirrorless Sony A7s Mark II sebagai 

kamera yang tepat untuk memenuhi kebutuhan shooting film pendek Anjing 

Kampung, kamera tersebut termasuk kedalam jenis kamera full frame yang 

berdampak pada penggunaan lensa yang sesuai dengan focal length lensa tersebut. 

Ukuran dari kamera tersebut juga cukup kecil sehingga mengurangi beban total 

dari keseluruhan rig, dengan mengunakan monitor Atomos Shogun Flame kamera 

tersebut bisa memberika format perekaman ProRess 422 yang akan memberikan 
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fleksibilitas dalam proses colour correction dan colour  grading pada footage 

yang sudah terekam. Fitur lain pada kamera ini adalah tingkat sensitifitas ISO 

yang cukup baik untuk menangkap cahaya dalam kondisi low light, dynamic 

range yang cukup luas sehingga bisa mempertahankan highlight dan shadow 

dalam segala kondisi.  

 Penulis memilih untuk menggunakan lensa Canon 24-105mm F/4 L USM, 

Canon 50mm F/1.4 dan Nikon 28mm F/2 untuk merekan keseluruhan shot dalam 

film pendek Anjing Kampung, Lensa tersebut cukup memenuhi kebutuhan 

penulis, dengan menggunakan focal length 28mm – 85mm penulis menjaga frame 

agar tidak terdistorsi dengan tujuan untuk memberikan kesan bahwa semua yang 

terjadi di dalam frame merupakan realita kenyataan dan terasa dekat dengan 

penonton. Penulis juga menggunakan lensa dengan bukaan F Stop yang besar 

seperti 2.8 – 4 untuk memberikan shallow depth of field dan pencahayaan yang 

cukup terhadap kondisi yang ada di setiap lokasi shooting. 

Dalam proses pengambilan gambar pada film pendek Anjing Kampung 

penempatan lokasi shooting dari setiap scene memerlukan set indoor dan outdoor. 

Perlengkapan lighting yang di perlukan dalam scene outdoor seperti pada lokasi 

Tambak, depan rumah Rugun (siang) penulis mengandalkan LED dan polly foam 

sebagai fill light untuk melawan cahaya matahari dan memberikan tekstur 

terhadap shadow pada wajah talent jika shot yang diambil adalah medium shot – 

close up. Untuk pengambilan wide shot di siang hari penulis hanya mengandalkan 

beberapa polly foam yang berukuran besar untuk memberikan tekstur terang dan 
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gelap kepada talent. Berbeda dengan shooting di dalam ruangan (indoor), 

dikarenakan kondisi pencahayaan yang sangat sedikit dan terkadang tidak merata, 

penulis dan gaffer berusaha untuk mengendalikan situasi tersebut dengan 

menggunakan beberapa LED dan Arri 1200 ditambahkan dengan filter CTB dan 

CTO untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan pada setiap ruangan. Berikut 

beberapa peralatan yang penulis gunakan dalam mengerjakan Skripsi Penciptaan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sony A7sii 3 1 Unit
2 Canon 24 - 105mm 3 1 Unit
3 Nikon 28mm f2 3 1 Unit
4 Canon 50mm f1.4 3 1 Unit
5 ND Variable Filter 82mm Sewa MSP 3 1 buah
6  Tilta Sony a7 Series Cage 3 1 Unit
7  Tilta Universal Handgrip + Offset Shoulder Pad Sewa MSP 3 1 Unit
8 Atomos Shogun Flame Sewa MSP 3 1 Unit
9 Per Length 2 2 Unit

10 Terminal 2 1 Unit
11 Tascam dr-70d Recorder 2 1 Unit
12 Zoom H4N Pinjam Kampus 3 5 Unit
13 Seinheisser EK 100 Clip On Receiver Pinjam Kampus 3 7 Unit
14 Seinheisser SK 100 Transmitter Pinjam Kampus 3 7 Unit
15 RODE NTG 3 Pinjam Kampus 3 1 Unit
16 Memory Card Sewa MSP 2 9 Unit
17 SSD Atomos 3 2 Unit
18 ATT Bicolor LED Sewa MSP 2 1 Unit
19 LED Bicolor Pinjam Kampus 2 6 Unit
20 Arri 1200 FF Sewa MSP 2 2 Unit
22 Alligator Clamp Sewa MSP 2 5 Unit
23 Polly Foam Sewa MSP 2 5 Unit
24 Linen Hitam 2 1 Meter Unit
25 Magic Arm Sewa MSP 2 1 ( Kecil ),  2 ( Besar) Unit
26 C-Stand Sewa MSP 2 5 Unit
27 Adaptor Micro HDMI 1 1 Unit
28 Genset 5000 Genset 2 1 Unit
29 Light Stand Pinjam Kampus 2 6 Unit
30 Handy Talkie Sewa RKT 2 8 Unit

NO CATEGORY DESCRIPTION DAY UNIT

Tabel 3.1. Equipment list 
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   Tahapan kerja 

Berikut adalah tahapan kerja yang penulis rancang bersama tim produksi Kopi 3 

Lidah. 

3.2.1. PraProduksi 

Pada tahap pembuatan film pendek Anjing Kampung, sutradara dan penulis 

naskah mencari ide pokok bersama dengan produser, lalu sutradara dan penulis 

naskah menawarkan 3 alternatif cerita yang selanjutnya akan dibahas bersama 

dengan penulis dan departemen art. Setelah menemukan satu ide cerita yang 

disepakati oleh semua pihak, judul Anjing Kampung lah yang menjadi pilihan tim 

produksi Kopi 3 Lidah. Sementara tim produksi mengerjakan tugas masing-

masing, penulis sebagai DOP bersama sutradara membahas konsep dasar dan 

membuat moodboard sebagai acuan dasar untuk film Anjing Kampung. 

 Setelah moodboard awal sudah dibuat dan direvisi, maka sutradara dan 

penulis melanjutkan untuk berdiskusi tentang konsep shot yang ingin dibuat 

dalam film Anjing Kampung. Setelah sutradara dan penulis telah menyepakati 

konsep shot yang akan dirancang, penulis melakukan studi literatur dan studi 

berbagai macam film untuk menguatkan teori rancangan dasar dari shot film 

Anjing Kampung. Setelah itu penulis dan sutradara membahas film-film yang 

kiranya akan menjadi referensi sampai pada akhirnya penulis dan sutradara 

menemukan rancangan shot yang cocok yang akan diaplikasikan kedalam film 

Anjing Kampung.  
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Penulis menggunakan berbagai referensi film karya Wes Anderson yaitu “ 

The Grand Budapest Hotel “, karya Pawel Pawlikowski “ Ida” dan karya Wong 

Kar Wai berjudul “In the mood for love”. Setelah rancangan selesai dilakukan 

penulis bersama sutradara dan penulis naskah membuat shotlist yang akan 

diterapkan ke dalam film Anjing Kampung. Shotlist yang penulis rancang terdapat 

di lampiran C. 

Setelah penulis menjelaskan shotlist kepada seluruh tim Kopi 3 Lidah, 

penulis dan department art meminta untuk melaksanakan recce, permintaan 

tersebut diterima oleh produser dan penulis bersama seluruh tim melaksanakan 

kegiatan recce. Setelah penulis melaksanakan kegiatan recce penulis kemudian 

membuat photoboard berdasarkan recce yang sudah dilaksanakan. 

 

 Gambar 3.1. Photoboard scene 10 

(Dokumentasi pribadi) 
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(Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 3.2. Shotlist scene 12-13 

(Dokumentasi pribadi) 

Berikut floorplan yang penulis rancang setelah melakukan recce. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Floorplan Scene 10 Shot 1 dan 6 

(Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.4. Floorplan scene 13  

(Dokumentasi pribadi) 

3.2.2. Produksi 

1. Day 1 

Pada hari pertama dalam produksi, penulis bersama tim Kopi 3 Lidah mendatangi 

lokasi shooting yang berada di Legok dan langsung mengadakan briefing dengan 

seluruh tim produksi. Setelah departemen art telah selesai mempersiapkan set, 

penulis bersama asisten kamera dan gaffer langsung menyiapkan peralatan dan 

meletakan kamera pada posisinya. Sementara sutradara mempersiapkan talent dan 

blocking pada talent, penulis melatih pergerakan kamera bersama asisten kamera 

sekaligus focus puller.  

Pada hari pertama lokasi shooting yang paling utama dilakukan adalah di 

depan rumah Rugun, setelah menghabiskan semua scene dan shot yang berada di 

depan rumah Rugun, departemen art menyiapkan set yang berada di lapangan 
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kosong untuk persiapan scene membakar papan kepemilikan tanah. Sementara 

sutradara dan asisten sutradara melatih extras untuk malam harinya, penulis dan 

asisten kamera merencanakan penempatan kamera dan peletakan lighting bersama 

gaffer di lokasi lapangan kosong. Setelah melakukan hal tersebut, seluruh crew 

beristirahat sejenak. Malam harinya seluruh tim Kopi 3 Lidah melakukan shooting 

yang berlokasi di lapangan kosong, setelah mengalami beberapa kendala seperti 

cuaca yang tidak mendukung (hujan), sutradara bersama produser memutuskan 

untuk melanjutkan shooting malam hari di tengah lapangan kosong dilanjutkan 

hari berikutnya.  

 

2. Day 2 

Pada hari kedua dalam produksi, seluruh tim sepakat untuk menghabiskan semua 

scene yang berada di dalam maupun di luar rumah Rugun, dimulai dengan 

menghabiskan scene yang berada dibelakang rumah Rugun dikarenakan 

kebutuhan penceritaan dari film Anjing Kampung yang mengharuskan waktu pagi 

hari untuk scene tersebut, yang bercerita tentang Rugun yang sedang berdoa 

kepada makan bapaknya yang terletak dibelakang rumah. Dalam scene ini penulis 

bersama asisten kamera dan gaffer merencanakan untuk menggunakan semua 

natural lighting yang tersedia, namun dengan kondisi yang tidak mendukung 

penulis menambahkan dan mengurangi pencahayaan dengan bantuan gaffer.  

 Setelah menyelesaikan seluruh scene yang berada di belakang rumah 

Rugun, lokasi berpindah ke dalam rumah Rugun, dengan cuaca yang mendukung 
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dan pencahayaan yang cukup memadai, penulis dan gaffer meletakan beberapa 

lighting untuk scene  tertentu yang tidak membutuhkan perpindahan tata 

pencayahaan di dalam beberapa scene tersebut. Lalu penulis mendiskusikan 

dengan sutradara dan asisten sutradara scene apa saja yang terlebih dahulu di 

selesaikan dengan tata letak lighting yang tersedia. Setelah seluruh scene di dalam 

rumah Rugun selesai diambil, sutradara menginginkan 1 scene lagi yang 

seharusnya diambil pada sore hari, tetapi dikarenakan jadwal yang padat akan 

scene berikutnya, scene tersebut akan diselesaikan di hari berikutnya.  

 Lokasi berpindah ke tengah lapangan untuk menyelesaikan beberapa shot 

yang tidak dapat diambil di hari sebelumnya dengan tata kamera dan pencahayaan 

yang lebih direncanakan, namun masih terdapat beberapa masalah yang penulis, 

asisten kamera dan gaffer alami, dimulai dengan cuaca yang tidak memadai 

seperti gerimis yang datang tiba-tiba dan menghilang seketika, genset yang tidak 

stabil tegangannya dikarenakan permaslahan teknis. Namun terlebih dari itu 

seluruh scene yang berletak di lapangan kosong sudah terselesaikan. 

 

3. Day 3 

Pada hari ketiga shooting dimulai lebih siang dari kedua hari sebelumnya 

dikarenakan menurut shooting schedule, scene yang akan diambil berikutnya 

membutuhkan keterangan waktu siang hari yang bertempatkan di daerah tambak 

Rugun. Di dalam proses pengerjaan scene tersebut, penulis dan asisten kamera 

sepakat hanya menggunakan natural lighting dikarenakan pencahayaan yang 

Perancangan Komposisi Frame..., Muhammad Angga Aulia Sultan, FSD UMN, 2019



50 

 

sangat terang di siang hari dan menggunakan polly foam sebagai fill light pada 

wajah talent, sutradara dan asisten sutradara pun menyetujui keputusan tersebut. 

Dalam melakukan proses shooting didaerah tambak, penulis mendapatkan 

beberapa permasalahan salah satunya adalah fluid head pada tripod yang penulis 

gunakan sudah tidak layak pakai sehingga penulis dan asisten kamera kesulitan 

dalam menggunakan teknik panning untuk keperluan penceritaan pada film 

Anjing Kampung. Selanjutnya setelah menyelesaikan seluruh scene yang berlokasi 

di tambak Rugun, tim produksi terbagi ke dua lokasi, tim pertama pergi menuju 

lokasi didekat lapangan kosong untuk persiapan scene terakhir ketika Rugun 

membawa kambing menuju kegelapan, dan sisanya mengikuti sutradara dan 

penulis untuk mengambil scene yang tidak sempat diambil di hari sebelumnya 

yang terletak didepan rumah Rugun. 

 Setelah selesai mengerjakan scene tersebut, tim produksi pergi ke lokasi 

terakhir yaitu di jalanan dekat lapangan kosong untuk menyelesaikan aktifitas 

produksi film Anjing Kampung. Penulis dan gaffer mengalami beberapa masalah 

salah satunya adalah dikarenakan semua peralatan lighting hanya disewa hingga 

hari kedua, maka dengan itu penulis dan gaffer hanya menggunakan lampu LED 

yang tersedia di kampus menjadikan scene terakhir kekurangan sumber cahaya. 
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 Acuan  

Secara singkat, film pendek Anjing Kampung bercerita tentang seorang 

anak yang kehilangan bapaknya dalam mempertahankan kampung halamannya, 

film ini berbicara tentang permainan kekuasaan dan tanggung jawab seorang anak 

yang ingin mempertahankan kampung halamannya, dengan tekanan yang datang 

dari PT. Sicarius yang sudah membeli seluruh tanah kampung tersebut, Rugun 

sebagai karakter utama menjadi gila akan tanggung jawab dan kekuasaan atas 

kampung halamannya. Pada awalnya penulis mengambil konsep komposisi dari 

film The Grand Budapest Hotel dikarenakan ide pokok penceritaan yang sama 

yaitu seorang pemilik hotel yang ingin mempertahankan hak yang ia miliki atas 

warisan dari seroang perempuan dan mempertahankan nama baik dari hotel yang 

dia miliki, dengan penggunaan komposisi frame within the frame dan balance 

composition sepanjang film tersebut. 

Penulis merasa bahwa film ini adalah film yang tepat untuk dijadikan 

referensi bagi film pendek Anjing Kampung. Penulis mendapatkan film In The 

Mood For Love dan Ida dari sutradara maupun kerabat sebagai referensi dan 

acuan tambahan dalam pemahaman penulis dalam membuat film pendek Anjing 

Kampung. Ketiga film tersebut membantu penulis dalam mengambil keputusan 

pemilihan komposisi yang akan memvisualisasikan ketertekanan diri seorang dan 

permainan kekuasaan. 

 

 

Perancangan Komposisi Frame..., Muhammad Angga Aulia Sultan, FSD UMN, 2019



52 

 

3.3.1. The Grand Budapest Hotel 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Mr Gustave H  
(The Grand Budapest Hotel, 2014) 

 

Pada gambar 3.5. terlihat Mr Gustave yang berada di dalam penjara sedang 

mengobrol dengan Lobby Boy kesayangannya yaitu Zero Moustafa dan 

mencurahkan isi hati nya kepada Zero, dalam scene ini ditunjukan bahwa Mr. 

Gustaze ingin bebas dari penjara dan Zero dengan tulusnya memberikan sebuah 

kue dan bible untuk beliau. 

Dalam shot ini terlihat bahwa penggunaan komposisi frame within the 

frame berperan sebagai tekanan yang dihadapi Mr. Gustave terhadap keadaan 

dirinya dibalik kaca yang memisahkan antara Mr. Gustave dan Zero. Pengunaan 

balance composition dan penempatan framing Mr. Gustave dan Zero dalam kedua 

frame tersebut juga berperan sebagai penghubung antar kedua karakter tersebut 

Perancangan Komposisi Frame..., Muhammad Angga Aulia Sultan, FSD UMN, 2019



53 

 

bahwa masing-masing karakter menginginkan hal yang sama yaitu membebaskan 

Mr. Gustave.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Zero Mustafa  
(The Grand Budapest Hotel, 2014) 

 

Pada gambar 3.6. terlihat Zero Mustafa yang khawatir dengan keadaan Mr. 

Gustave, dalam shot ini terlihat bahwa pengunaan frame within the frame dan 

balance composition juga berperan untuk menggambarkan tekanan yang dialami 

Zero ketika melihat Mr. Gustave yang berada dibalik cermin penjara. Komposisi 

background pada keduanya juga terlihat berbeda dimana Zero memiliki 

background yang kosong sedangkan Mr. Gustave memiliki penjaga penjara di 

background nya. Hal tersebut juga menjadi elemen mis en scene yang tertuju pada 

kondisi Mr. Gustave yang semakin tertekan akan keadaan dirinya yang berada di 

dalam penjara. 
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Referensi komposisi tersebut penulis terapkan ketika Rugun mengalami 

tekanan yang berat dalam mempertahankan kampung halamannya dan tidak bisa 

menemukan ibunya di dalam rumah.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Mr Gustave H,  
(The Grand Budapest Hotel, 2014) 

 

Pada gambar 3.7. terlihat Mr Gustave terjatuh ke tepi jurangdari papan skinya 

ketika mereka mengejar Jopling, seorang pembunuh yang ingin memperdaya Mr. 

Gustave dan Zero. Jopling sebelumnya telah membunuh Serge X yaitu teman dari 

Mr. Gustave yang mempunyai salinan dari hak kepemilikan warisan milik 

Madame D selaku sahabat serta cinta dari Mr Gustave. Dalam shot ini terlihat 

bahwa Mr Gustave yang terlihat akan segera menjemput ajalnya, dengan 

mengunakan komposisi low angle dan balance composition di dalam kedua shot, 

penulis mengambil shot tersebut sebagai referensi dalam permainan kekuasaan. 

 Penggunaan sudut pandang high angle shot menciptakan ilusi bahwa Mr 

Gustave berada dalam posisi yang lemah, kecil dan rendah, takdir dari Mr 
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Gustave berada ditangan Jopling yang melihat Gustave dari ujung jurang. 

Komposisi peletakan subjek juga terlihat perbedaannya, pada shot dimana 

Gustave ingin terjatuh dari jurang terlihat lebih banyak ruang untuk pepohonan 

dan apa yang ada dibawahnya. Hal ini bertujuan untuk menunjukan seberapa 

kecilnya Gustave mengkontrol nasibnya sendiri, dikarenakan fokus utama dari 

frame tersebut adalah bagaimana jika Gustave akan terjatuh. 

Komposisi berikutnya adalah balance composition, dalam penggunaannya kedua 

shot tersebut memiliki komposisi yang seimbang dengan subjek berada ditengah 

frame dan garis horizon terbentang diantara rule of third, hal tersebut bertujuan 

untuk mempertegas hubungan yang sedang berlangsung antara Gustave dan 

Jopling, dengan penempatan kedua subjek yang terlihat berada di tengah, terlihat 

takdir dari Gustave telah ditentukan oleh Jopling yang memegang kekuasaan 

secara penuh 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Jopling 
(The Grand Budapest Hotel, 2014) 
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Sebaliknya dengan shot sebelumnya, keadaan berbalik dengan Jopling yang 

terlihat sedang berdiri di ujung jurang dan melihat kebawah, penggunaan low 

angle shot dalam frame ini berfungsi untuk memberikan Jopling kekuasaan, 

dominasi dan kekuatan atas Gustave yang sedang menahan dirinya yang akan 

terjatuh di jurang, hal tersebut membuat Jopling menjadi karakter yang substansial 

dalam scene tersebut. 

3.3.2. In The Mood for Love 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. In the Mood for Love, Mr Chow 
(In the Mood for Love, 2000) 

 

Pada gambar 3.10 terlihat Mr. Chow yang sedang berjalan di koridor menuju 

apartemen barunya, dalam film In the Mood for Love menceritakan tentang 

percintaan yang terlarang antara Mr. Chow dan Ms. Chen yang tanpa disangka 

pindah ke lantai gedung apartemen yang sama, di hari yang sama. Berjalannya 

waktu, mulai terjadi kejanggalan yang muncul ketika suami Ms. Chen dan istri 
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dari Mr. Chow sering bepergian untuk tujuan bisnis di waktu yang sama, dengan 

terjadinya hal tersebut maka mereka berdua menyadari kenyataan pahit dari 

rumah tangganya masing-masing. 

 Mengalami nasib yang sama, tidak sadar Mr. Chow dan Ms. Chen 

menjadi lebih dekat dari biasanya. Di dalam scene tersebut ditunjukan Mr. Chow 

yang menyewa apartemen barunya untuk mengejar projek sampingannya yaitu 

novel martial art, Mr Chow memberikan kesempatan kepada Ms. Chen untuk 

menemaninya dalam proses pembuatan projek tersebut, tetapi Ms Chen 

mempunyai pandangan lain akan perilakunya terhadap Mr. Chow, beliau takut 

akan menjadi suaminya yang telah berselingkuh dengan istri dari Mr. Chow.  

Menyadari dengan keputusan yang Mr Chow ambil, Chow akan berpisah 

dengan Chen dalam waktu yang lama dan jarak yang jauh dari biasanya, namun 

Chow juga harus menyadari bahwa keputusan Chen tidaklah salah. Dengan 

penggunaan komposisi frame within the frame, penulis bisa menggunakan shot 

tersebut sebagai referensi perasaan tertekan dan kesepian yang dirasakan oleh 

subjek terhadap situasi yang dialaminya kedalam film pendek Anjing Kampung.  

Peran dari komposisi frame within the frame dalam shot tersebut adalah 

sebagai penggambaran perasaan dari Chow yang berpisah dengan Chen, dengan 

menempatkan subjek kedalam framing dari lorong yang kosong, subjek terlihat 

kecil dibandingkan dengan keseluruhan frame yang berada disekitarnya, lorong 

tersebut juga berfungsi untuk membahasakan bahwa Chow telah tenggelam dalam 
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impiannya sendiri, semakin kecil dan semakin terperangkap dalam sudut pandang 

Chow terhadap perasaannya kepada Chen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Mr Chow dan Ms Chen 
(In the Mood for Love, 2000) 

Pada gambar 3.10. terlihat Mr Chow dan Ms Chen yang sedang duduk terpurung, 

dalam shot tersebut menceritakan kesedihan keduabelah pihak atas perpisahan 

yang ingin dihadapi, Mr Chow mendapatkan pekerjaan yang mengaharuskan 

beliau pergi menuju Singapura dan meninggalkan Hongkong dalam waktu yang 

lama, bahkan dirinya sendiri pun tidak mengetahui apakah ia akan pulang ke 

Hongkong lagi atau tidak. 

 Mr Chow sudah menawarkan Ms Chen jika ada tiket lebih menuju 

Singapore apakah Ms Chen akan ikut dengannya, tetapi jawaban dari dirinya 

adalah tidak. Mereka berdua menyadari akan perpisahan yang menanti 

didepannya, dalam kedua frame tersebut terlihat kedua karakter sedang 

memikirkan keputusan yang telah dibuat, mereka berdua merasakan hal yang 

sama yaitu kesepian dan tekanan yang harus dihadapi ketika mereka tidak akan 

bertemu dalam waktu yang sangat lama.  
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 Peran dari komposisi frame within the frame dalam shot diatas adalah 

untuk memberikan pemisah antara kedua krakter dengan tujuan untuk 

memberikan jarak diantara kedua karakter, pemilihan komposisi frame within the 

frame dalam kedua karakter tersebut memberikan perasaan yang sama terjadi 

kepada kedua karakter yaitu kesepian dan ketertekanan satu sama lain akan 

perpisahan yang akan terjadi. Penggunaan frame within the frame dalam shot 

diatas memberikan penulis inspirasi sekaligus sebagai referensi untuk 

memvisualkan perasaan kesepian dan tertekan yang dihadapi oleh Rugun dalam 

film pendek Anjing Kampung. 

 Kedua shot diatas juga menempatkan karakter di dalam sudut yang sama 

dan komposisi yang sama dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada 

penonton bahwa kedua karakter mengalami tekanan yang sama akan perpisahan 

yang akan terjadi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Ms Chen 
(In the Mood for Love, 2000) 
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Pada gambar 3.11. terlihat Ms. Chen yang melihat keluar jendela dengan beberapa 

wanita yang sedang bermain mahjong dibelakangnya, dalam shot tersebut 

menjelaskan Ms Chen yang memikirkan kenyataan yang terjadi pada hubungan 

beliau dengan Mr Chow, di dalam scene sebelumnya dijelaskan bahwa tetangga 

sekaligus pemilik apartemen yang Ms Chen singgahi mengetahui bahwa beliau 

sering sekali kelua rumah hingga larut malam, pemilik apartemen tersebut 

menghawatirkan keberadaan Ms Chen yang sebelumnya tidak pernah pulang 

hingga larut malam.  

Ms. Chen mengharuskan dirinya untuk mengunjungi Mr. Chow yang 

sekarang mempunyai tempat tinggal yang berbeda dengan dirinya, setelah pemilik 

apartemen mengingatkan Ms. Chen akan suaminya yang berpergian secara 

berkala, Ms. Chen menjadi sadar akan kenyataan dimana beliau sudah mempunyai 

keluarga dan hal yang beliau lakukan adalah tindakan yang tidak benar. sadar 

akan kenyataan tersebut Ms. Chen memberitahukan Mr. Chow untuk membatasi 

pertemuan antara mereka berdua dan mulai melupakan pertemuan mereka secara 

perlahan, namun ketika Ms. Chen berusaha untuk melupakan hal tersebut dengan 

menghadiri permainan mahjong bersama pemilik apartemen dan kawannya Ms. 

Chen kembali memikirkan perasaan yang beliau miliki untuk Mr. Chow, perasaan 

yang tidak bisa beliau lupakan begitu saja terhadap Mr. Chow. 

Peran dari komposisi frame within the frame dalam shot diatas adalah 

untuk memberikan penjelasan terhadap penonton bahwa karakter yang berada di 
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dalam frame mengalami kebimbangan dan tekanan akan keadaan yang 

dialaminya, dengan menambahkan beberapa orang di background yang 

mempunyai pemikiran berbeda dengan Ms. Chen dan memisahkan beliau dengan 

orang-orang tersebut, Ms Chen terlihat jelas tidak mempunyai pemikiran yang 

sama akan pemilik apartemen dan kawannya bahkan beliau mencoba untuk keluar 

dari situasi yang ia alami dengan melihat keluar jendela. Framing dari jendela dan 

orang-orang dibelakangnya menunjukan bahwa Ms Chen mengalami tekanan 

akan lingkungan di sekelilingnya yang tidak sejalan dengan pemikiran beliau. 

Penggunaan komposisi frame within the frame tersebut penulis gunakan sebagai 

referensi akan tekanan yang dialami oleh Rugun ketika beliau berada sendirian 

dalam rumah. 
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 Skema penelitian  

 

 

Gambar 3.12. Skema penelitian 
(Dokumen pribadi) 

 

Setelah melakukan observasi atas penelitian referensi yang penulis lakukan, maka 

penulis melakukan tahap berikutnya yaitu perancangan shot 6 dalam scene 10 

ketika Rugun mengalami tekanan atas kepergian ibu dan nasib kampung 

halamannya. Kemudian shot 1 dan 2 dalam scene 13 ketika Jarwo dan Rugun 

berada di tambak dan mengurus tambak yang diberikan kepada Jarwo. Jarwo 

merasa pasrah dan takut akan Rugun yang mengawasi perilaku Jarwo dari 

belakang, perancangan shot tersebut mengacu pada shotlist yang telah dibuat dan 

di bicarakan bersama sutradara dan scriptwriter. 
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 Dengan menjadikan pintu dan lorong sebagai framing untuk karakter 

Rugun maka terciptalah komposisi frame within the frame. Tujuan dari 

perancangan komposisi frame within the frame yang akan diterapkan dalam shot 6 

scene 10 adalah untuk menunjukan kepada penonton bahwa karakter Rugun 

mengalami tekanan atas kepergian ibunya dan kampung halamannya yang akan 

digusur oleh PT Sicacus. Selanjutnya penulis merancang balance composition dan 

high dan low angle dalam shot 1 dan 2 pada scene 13 dengan tujuan untuk 

menunjukan bahwa karakter Rugun berkuasa dalam scene tersebut, Rugun yang 

memberikan Jarwo tambak tersebut mengawasi Jarwo yang sedang mengurus 

tambaknya, dilain sisi Jarwo sebenarnya ingin pergi dari kampung tersebut karena 

sudah dijanjikan tempat tinggal oleh PT Sicarus, Jarwo terpaksa menuruti 

kehendak Rugun dengan tambak yang sudah diberikan. 
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