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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

“Mengejar Layangan” merupakan sebuah film animasi 3D yang menampilkan 

sebuah kisah pertemanan antara Yudhi dan teman-temannya. Namun, satu per satu 

teman Yudhi mulai meninggalkan Yudhi karena tertarik dengan hal lain, sehingga 

Yudhi merasa kesepian. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian 

mengenai warna sebagai salah satu komponen visual yang dapat menjelaskan 

mood atau emosi pada film tersebut, seperti yang telah diutarakan oleh Blazer 

(2015). Penelitian tersebut diwujudkan dengan perancangan color script. 

Perancangan color script dilakukan dengan melakukan observasi warna 

pada film-film yang telah ada. Penelitian tersebut dilakukan dengan menganalisa 

warna-warna yang tertera pada suatu adegan, terutama pada adegan yang memiliki 

kesan atau suasana yang mirip dengan scene yang dibahas. Penganalisaan warna 

dilihat dari komposisi warna yang ada, mulai dari jenis-jenis warna (hue) yang 

digunakan hingga tingkat value dan saturation pada warna tersebut. 

3.1.1. Sinopsis 

Yudhi adalah seorang anak laki-laki yang suka bermain layangan. Pada suatu 

ketika, ia bermain layangan di lapangan dan dihampiri oleh teman-temannya. Saat 

sedang asiknya menerbangkan, Yudhi tidak sadar bahwa benang layangannya 

habis. Layangan Yudhi pun terbang jauh. Oleh sebab itu, Yudhi dan teman-
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temannya berusaha untuk mendapatkan kembali layangan tersebut. Namun, satu 

persatu teman Yudhi menghilang ketika membantu Yudhi mengejar layangan. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam pembuatan film ini, penulis berperan sebagai colorist yang bertugas dalam 

praproduksi dan pascaproduksi untuk membentuk skema warna pada adegan akhir 

film. Dalam praproduksi, penulis menentukan color script pada adegan akhir yang 

dapat mendukung suasana adegan tersebut. 

3.2. Tahapan Kerja 

Penulis merancang color script berdasarkan storyboard yang telah dibuat oleh 

tim. Dalam menentukan warna, penulis melakukan kajian literasi dan observasi 

film untuk memperoleh informasi mengenai warna dan maknanya. Adegan film 

yang dipilih dalam observasi film merupakan adegan yang memperlihatkan suatu 

kondisi yang dianggap menyedihkan. 

Setelah melakukan observasi visual, penulis melakukan eksperimen visual 

dengan membuat tiga alternatif color script berdasarkan warna pada acuan yang 

telah ditentukan. Dalam proses pembuatan alternatif tersebut, penulis mencoba 

mengaitkan parameter warna yang ada dengan teori yang telah dibahas pada 

landasan teori. Selanjutnya, penulis melakukan perancangan akhir color script 

dengan memasukkan beberapa warna dari alternatif yang telah dibuat. Pemilihan 

warna tersebut mengacu pada teori warna beserta hasil penerapan warna dari 

observasi film acuan. 
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Gambar 3.1. Skematika perancangan color script 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.3. Konsep Visual 

Perancangan color script difokuskan pada scene 6, 7 dan 8. Setiap scene tersebut 

memiliki suasana yang berkaitan dengan Yudhi. Oleh sebab itu, penulis ingin 

menyampaikan suasana pada setiap scene tersebut melalui warna. Penyampaian 

suasana melalui warna tersebut diterapkan ke dalam color script. Perancangan 

color script tersebut kemudian diterapkan ke dalam film “Mengejar Layangan” 

sebagai acuan dalam warna tekstur maupun tata pencahayaan. 

 

Gambar 3.2. Storyboard scene 6 

(Dokumentasi Pribadi) 

Scene 6 menceritakan bahwa Yudhi memasuki warnet yang berisi orang-

orang yang sibuk dengan komputer mereka. Pada kala itu, Yudhi sendirian karena 

tidak menemukan temannya, Kevin, sehingga ia merasa cemas tidak tahu harus 

melakukan apa. Namun untungnya, ia melihat bayangan layangan sehingga ia 

teringat akan layangannya dan kembali mengejar layangannya tersebut. Dalam 

scene ini, penulis ingin memperlihatkan keadaan Yudhi yang “tersesat” karena 

kehilangan seluruh teman-temannya. Yudhi membutuhkan arahan dari teman-

temannya untuk mencapai tujuannya, serta mudah khawatir ketika ia ditinggal 

oleh teman-temannya. Oleh sebab itu, dalam scene 6 ini, penulis ingin 
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memberikan warna-warna yang dapat mendukung keadaan Yudhi yang cemas 

memikirkan teman-temannya, sehingga ia lupa akan tujuan utamanya karena tidak 

ada yang mendampingi. 

 

Gambar 3.3. Storyboard scene 7 

(Dokumentasi Pribadi) 

Scene 7 menceritakan bahwa Yudhi berhasil mendapatkan layangannya, 

sehingga membuatnya senang. Namun kesenangan Yudhi menghilang ketika ia 

teringat akan teman-temannya. Ia menjadi patah semangat karena merasa bahwa 

perjuangannya menjadi sia-sia. Dalam scene ini, penulis ingin memperlihatkan 

suasana yang suram di mana meskipun Yudhi telah berhasil mendapatkan 

layangannya, ia tetap merasa kesepian, sehingga ia menganggap permainan 

layangan tersebut tidak lagi menyenangnkan. Dalam hal ini, penulis ingin 

memperlihatkan bahwa masalah yang dihadapi Yudhi belum selesai, meskipun ia 

telah mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan warna-warna 

yang dapat mendukung keadaan Yudhi yang sedih karena merasa ditinggal oleh 

teman-temannya, sehingga membuatnya menjadi patah semangat. 
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Gambar 3.4. Storyboard scene 8 

(Dokumentasi Pribadi) 

Scene 8 menceritakan kelegaan Yudhi ketika ia bertemu dengan seorang 

anak yang masih ingin bermain layangan, meskipun sebelumnya anak tersebut 

sibuk dengan gawainya. Yudhi merasa bahagia karena melihat seorang anak yang 

dengan senang hati menerima dan memainkan layangan Yudhi. Dalam scene ini, 

penulis ingin memperihatkan suasana yang membahagiakan bagi Yudhi di mana 

ia bertemu dengan seorang anak yang masih senang bermain layangan. Dalam hal 

ini, penulis ingin memperlihatkan bahwa Yudhi tidak lagi memiliki masalah 

sehingga membuatnya benar-benar merasa bahagia. Oleh sebab itu, penulis ingin 

menerapkan warna-warna yang dapat mendukung suasana adegan sehingga 

terkesan membahagiakan.  

3.4. Acuan 

Perancangan color script mengacu pada pesan yang ingin disampaikan dalam 

setiap scene yang dibahas. Oleh sebab itu, dalam melakukan observasi, penulis 

mencari film-film yang memiliki adegan yang mirip dengan situasi yang terjadi 

dalam scene 6, 7, dan 8. Selain itu, penulis juga mencari beberapa film yang 

memiliki adegan yang memperlihatkan suatu kondisi ketika suatu tokoh tidak 
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dapat memenuhi keinginan atau tujuannya. Observasi dilakukan dengan 

menganalisa skema warna yang ada pada adegan tertentu, variasi warna, 

harmonisasi warna, serta tingkat value dan saturation warna. 

3.4.1. Finding Nemo 

Finding Nemo (2003) merupakan film animasi dari Walt Disney yang disutradarai 

oleh Andrew Stanton dan Lee Unkrich. Film ini berkisah mengenai petualangan 

seekor ikan bernama Marlin yang ditemani oleh Dory, demi menyelamatkan 

anaknya, Nemo. Konflik dimulai ketika seekor ikan barakuda menyerang Marlin, 

istrinya, dan telur-telurnya. Gambar 3.3. merupakan adegan setelah penyerangan 

ikan barakuda yang membuat Marlin sedih atas kehilangan istri dan telur-telurnya. 

Adegan tersebut memperlihatkan perasaan Marlin yang sedih. 

 

Gambar 3.5 Adegan Marlin kehilangan keluarganya 

(Finding Nemo, 2003) 

Warna biru gelap hampir mendominasi keseluruhan scene yang 

menggambarkan rasa duka, rasa cemas, dan rasa kehilangan yang dialami oleh 

Marlin. Sementara itu, terdapat sedikit warna ungu shot tersebut. Menurut 
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Edwards (2004), warna ungu dapat memberikan kesan misteri, sehingga pada shot 

tersebut, warna ungu dapat menggambarkan sebuah misteri hilangnya keluarga 

Marlin, karena tidak ada adegan yang memperlihatkan secara spesifik penyebab 

hilangnya keluarga Marlin. 

Shot tersebut juga menggunakan warna analogus. Seperti yang dikatakan 

pada Bond (2015), warna analogus dapat digunakan untuk memperkuat sebuah 

suasana atau adegan yang sedang terjadi. Pada shot tersebut, warna biru dan ungu 

digunakan untuk memperkuat suasana sedih yang dirasakan oleh Marlin pada film 

tersebut, sehingga penonton juga dapat merasakan kesedihan Marlin. Selain itu, 

shot tersebut menggunakan cool color. Warna cool color pada shot tersebut terdiri 

dari warna biru dan ungu, sehingga bila dikaitkan dengan pemaknaan warna ungu 

oleh Edwards (2004) dan biru pada roda warna Plutchik (dalam Karimova, 2017), 

pengelompokan warna tersebut dapat mendukung sebuah suasana yang 

menyedihkan. 

3.4.2. Zootopia 

Zootopia (2016) merupakan film animasi dari Walt Disney yang disutradarai oleh 

Byron Howard dan Rich Moore. Film ini menceritakan seorang tokoh kelinci 

bernama Judy yang melakukan sebuah investigasi bersama rekan rubahnya, Nick. 

Perselisihan antar keduanya dimulai ketika Judi menyatakan bahwa predator 

adalah makhluk buas. Gambar 3.4. memperlihatkan masa lalu Nick yang sedih 

dikucilkan oleh teman-temannya karena ia merupakan hewan buas. 
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Gambar 3.6. Adegan Nick yang dikucilkan 

(Zootopia, 2016) 

Warna hitam menyelimuti sebagian besar shot, diikuti dengan sedikit 

cahaya yang menerangi Nick dan tembok di belakangnya, di mana keduanya 

berwarna jingga. Selain itu, terdapat sedikit warna biru pada bagian telinga Nick. 

Warna biru dan hitam dapat menunjukan duka bagi seseorang (Edwards, 2004) 

serta dapat menunjukan seorang tokoh yang tersesat (Blazer, 2015). Selain itu, 

warna jingga juga dapat memberikan kesan pengecut (Edwards, 2004). 

Warna komplementer pada shot tersebut dapat digunakan untuk 

mendukung sebuah keadaan yang menuai konflik (Bond, 2015). Oleh sebab itu, 

penggunaan warna komplementer pada shot tersebut dapat mendukung sebuah 

keadaan di mana Nick sedang ditindas oleh teman-temannya karena berbeda. 

Selain itu, shot tersebut menggunakan warna warm color. Warna warm color pada 

shot tersebut didominasi oleh warna jingga, sehingga bila dikaitkan pada teori 

Edwards (2004), warna tersebut dapat memaknai sebuah ancaman yang dirasakan 

Nick pada film Zootopia. 
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3.4.3. Serial Experiments Lain 

Serial Experiments Lain (1998) merupakan serial animasi 2D yang disutradarai 

oleh Ryūtarō Nakamura. Film ini menceritakan seorang tokoh bernama Lain yang 

sedang mencari jati dirinya melalui media maya yang disebut dengan Wired. 

Konflik dimulai ketika muncul sebuah kabar melalui e-mail tentang seorang anak 

yang melakukan bunuh diri, serta menyatakan bahwa dirinya tidak ingin hidup di 

dunia nyata. 

 

Gambar 3.7. Adegan Lain sedang menggunakan komputer 

(Serial Experiments Lain, 1998) 

Pada gambar 3.5., kamar Lain didominasi oleh warna hitam dan biru 

gelap, serta cahaya biru yang berasal dari monitornya. Menurut Edwards (2004), 

warna hitam dapat memberi kesan negatif seperti kematian, duka, dan jahat. 

Dalam shot tersebut, warna biru gelap dan hitam dapat memberikan kesan “mati” 

di mana Lain tidak mempedulikan hal-hal di sekitarnya karena terobsesi dengan 

the Wired. Selain itu, warna biru pada cahaya monitor juga dapat melambangkan 

bentuk modernisasi teknologi (Edwards, 2004). 
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Shot pada film tersebut menggunakan warna komplementer biru dan 

cokelat. Warna komplementer pada shot tersebut dapat memberikan sebuah 

konflik yang dialami oleh Lain yang menyebabkan dirinya terhasut dengan dunia 

maya. Penunjukan konflik dengan warna komplementer tersebut sesuai dengan 

teori yang dilejaskan oleh Bond (2015). Selain itu, shot tersebut juga 

menggunakan cool color yang berasal dari warna biru. Oleh sebab itu, bila 

dikaitkan dengan Edwards (2004), penggunaan cool color dapat memperlihatkan 

suasana yang cenderung individualis serta tidak mempedulikan sekitarnya karena 

terlalu berkonsenterasi dengan sesuatu yang ada di hadapannya. 

3.4.4. Inside Out 

Inside Out (2015) merupakan film animasi dari Walt Disney yang disutradarai 

oleh Pete Docter. Film ini menceritakan seorang tokoh bernama Riley yang 

menghadapi berbagai masalah setelah ia dan keluarganya berpindah tempat. 

Masalah-masalah tersebut membuat Riley tidak mampu mengendalikan emosi di 

dalam dirinya. Permasalahan pada film ini muncul ketika Riley harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Selain Riley, film ini memiliki 

tokoh yang mewakili setiap emosi yang ada pada Riley. Setiap tokoh memiliki 

watak dan warna yang berbeda-beda, tergantung dari jenis emosi Riley. 
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Gambar 3.8. Adegan Riley meninggalkan rumah 

(Inside Out, 2015) 

Pada gambar 3.6., terlihat Riley yang berjalan dengan tatapan kosong. 

Warna-warna lingkungan di sekitar Riley cenderung pudar. Warna pudar tersebut 

memiliki tingkat saturasi yang rendah sehingga cenderung mengarah pada warna 

abu-abu, sehingga terlihat hampa dan membosankan (Edwards, 2004). Warna 

pudar pada shot tersebut dapat memperlihatkan emosi Riley yang semakin pudar 

atau menghilang. Selain itu, terdapat warna hijau yang dapat melambangkan 

sesuatu yang tidak sehat. Dalam hal ini hal yang tidak sehat dapat digambarkan 

dengan niat yang tidak baik, yakni aksi Riley melarikan diri. Selain itu, warna 

merah pudar yang menunjukkan semangat yang pudar (Edwards, 2004). 

Pada shot tersebut, harmonisasi warna yang digunakan adalah 

komplementer ganda. Warna komplementer tersebut terdiri dari warna biru dan 

cokelat serta merah dan hijau. Menurut Bond, penggunaan warna komplementer 

dapat menunjukkan konflik yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, dalam film Inside 

Out, warna komplementer pada shot tersebut dapat menunjukkan puncak masalah 

yang dihadapi Riley, yakni hendak meninggalkan rumahnya karena berselisih 
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dengan orangtuanya. Selain itu, shot tersebut juga menggunakan cool color karena 

shot tersebut didominasi oleh warna-warna dengan intensitas cahaya rendah 

seperti warna biru dan hijau. 

3.4.5. Dustin 

Dustin (2014) merupakan film pendek animasi yang dibuat oleh The Dustin 

Team. Film ini mengisahkan persahabatan antara seekor anjing bernama Dustin 

dengan mesin penghisap debu, Dust-In. Permasalahan muncul ketika mesin 

penghisap debu tiba-tiba mati, sehingga sang anjing merasa kehilangan. 

 

Gambar 3.9. Adegan Dustin kehilangan temannya 

(Dustin, 2014) 

Pada gambar 3.7., warna biru gelap pada gambar kedua menggambarkan 

duka yang dialami oleh Dustin. Warna cokelat merupakan warna jingga yang 

dicampur dengan biru atau hitam, di mana jingga melambangkan tenaga atau 

semangat (Edwards, 2004). Oleh sebab itu, warna cokelat pada gambar tersebut 

dapat melambangkan semangat yang redup. Warna biru dan cokelat pada shot 

tersebut memiliki saturasi yang rendah sehingga mendekati warna abu-abu. Warna 
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abu-abu dapat melambangkan seseorang yang patah semangat, seperti yang telah 

dijelaskan oleh Edwards (2004). 

Shot pada film Dustin tersebut memiliki harmonisasi warna komplementer 

karena didominasi oleh warna biru dan cokelat. Warna cokelat merupakan warna 

jingga yang tercampur dengan hitam (Edwards, 2004), di mana jingga merupakan 

warna komplementer dari biru. Penggunaan warna komplementer tersebut dapat 

menunjukkan sebuah puncak dari konflik film yakni ketika sang tokoh utama 

kehilangan sahabat bermainnya. Selain itu, shot tersebut juga menggunakan cool 

color yang didominasi oleh warna biru yang dapat memperkuat suasana sedih 

dalam shot tersebut. 

3.4.6. One Small Step 

One Small Step (2018) merupakan film animasi pendek karya Andrew Chesworth 

dan Bobby Pontillas. Film ini menceritakan seorang anak yang berusaha untuk 

meraih cita-citanya untuk menjadi astronot. Konflik dimulai ketika usaha yang 

dilakukannya tidak membuahkan hasil yang baik sehingga membuatnya menjadi 

patah semangat. 
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Gambar 3.10. Adegan Luna yang sedang murung 

(One Small Step, 2018) 

Pada gambar 3.8., terlihat Luna yang sedang murung karena hasil 

usahanya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Dalam shot tersebut, terlihat 

ruangan gelap dengan warna yang pudar. Penggunaan warna merah yang pudar 

dapat melambangkan semangat Luna yang tumbang, sehingga ia merasa putus 

asa. Warna-warna yang mendominasi shot tersebut memiliki value yang 

mendekati warna hitam. Warna hitam merupakan warna yang memiliki kesan 

negatif seperti kehilangan atau tersesat. Oleh sebab itu, penggunaan warna dengan 

value rendah dapat mendukung keadaan Luna yang sedang “tersesat” atau tidak 

tahu harus berbuat apa-apa yang membuatnya menjadi putus asa. 

Shot tersebut menggunakan harmonisasi komplementer ganda. Warna 

komplementer pada shot tersebut terdiri dari warna merah dan hijau serta biru dan 

cokelat. Penggunaan warna komplementer tersebut dapat mendukung dampak dari 

konflik yang dialami Luna, yakni suasana yang membuatnya menjadi putus asa. 

Selain itu, shot menggunakan cool color. Meskipun merah merupakan bagian dari 

warm color, perpaduan antara warna merah dengan warna hijau dan biru pada 
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pakaian Luna membuat warna merah terlihat menjadi bagian dari cool color. Hal 

tersebut juga dijelaskan oleh Bond (2015), yakni bahwa hue suatu warna dapat 

berubah menjadi cool atau warm bila dipadukan dengan hue lainnya. 

3.4.7. Last Shot 

Last Shot (2016) merupakan film animasi pendek karya Aemilia Widodo. Film ini 

menceritakan seorang anak yang gemar memotret lingkungan. Konflik dimulai 

ketika kamera yang digunakannya rusak sehingga anak tersebut harus membuang 

kameranya. 

 

Gambar 3.11. Adegan sang anak yang ceria memegang kameranya 

(Last Shot, 2016) 

Pada gambar 3.9., terlihat sang anak kembali ceria karena kameranya 

dapat berfungsi secara unik, yakni dengan menggabungkan beberapa foto rusak 

menjadi sebuah kolase yang indah. Warna kuning dan jingga yang berasal dari 

cahaya sore mendominasi tampilan shot, sehingga dapat mendukung suasana 

bahagia dan rasa optimisme dari sang anak, sesuai dengan teori warna Plutchik 

(dalam Karimova, 2017). 
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Shot tersebut menggunakan harmonisasi warna analogus. Warna analogus 

dari shot tersebut terdiri dari warna merah, jingga, dan kuning, di mana ketiga 

warna tersebut terletak berdampingan dalam roda warna. Penggunaan warna 

analogus merah, jingga, dan kuning pada shot tersebut dapat memperkuat bagian 

akhir cerita yang “menghangatkan”, atau dengan kata lain akhir cerita yang 

berakhir bahagia. Hal tersebut terlihat karena ketiga warna tersebut merupakan 

bagian dari warm color, di mana warm color memberikan kesan hangat, seperti 

pada makna dari ketiga warna tersebut menurut Edwards (2004) yang 

mengandung kesan hangat. 

3.4.8. Ralph Breaks the Internet 

Ralph Breaks the Internet (2018) merupakan film animasi dari Walt Disney yang 

disutradarai oleh Phill Johnston dan Rich Moore. Film ini mengisahkan dua orang 

tokoh bernama Ralph dan Vanellope yang memasuki dunia internet untuk 

menyelamatkan permainan Sugar Rush. Film tersebut memiliki konflik yang 

menceritakan perselisihan antara kedua tokoh tersebut yang berujung pada 

permusuhan. Meskipun demikian, pada akhirnya mereka mampu menyadari 

kesalahan mereka dan kembali bersahabat. 
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Gambar 3.12. Adegan Ralph yang sedang bernapas lega 

(Ralph Breaks the Internet, 2018) 

Pada gambar 3.4., terlihat Ralph yang sedang bernapas lega karena 

konfliknya dengan Vanellope akhirnya berakhir. Pada gambar tersebut, warna 

kuning mendominasi yang berasal dari cahaya matahari dapat melambangkan 

kebahagiaan, sesuai dengan teori warna Plutchik (dalam Karimova, 2017). Selain 

itu, warna jingga juga dapat memberikan kesan yang menghangatkan (Edwards, 

2004). Oleh sebab itu, warna jingga pada shot tersebut dapat memberi kesan 

suasana yang menghangatkan atau dapat dikatakan sebagai suasana nyaman. 

Pada shot tersebut, harmonisasi warna yang diterapkan adalah warna 

analogu. Warna tersebut terdiri dari merah, jingga, dan jingga kekuningan. 

Penggunaan warna analogus tersebut dapat menekankan perasaan lega Ralph 

ketika perselisihannya dengan Vanellope berakhir. Shot tersebut juga didominasi 

oleh warna jingga yang merupakan bagian dari warm color. 
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3.4.9. Love On The Balcony 

Love On The Balcony (2017) merupakan film animasi pendek karya Kun Yu Ng. 

and Joshua Hyunwoo Jun. Mengisahkan seorang kakek yang mencoba untuk 

menghalangi hubungan cinta tetangganya karena dianggap mengganggu. Konflik 

dimulai ketika sang kakek merasa terganggu akibat aktivitas yang dilakukan 

kedua tetangganya yang saling jatuh cinta, hingga pada akhirnya, kedua tetangga 

tersebut menjadi salah paham dan patah hati. 

 

Gambar 3.13. Adegan kakek yang keluar dengan tenang 

(Love On The Balcony, 2017) 

Pada gambar 3.11., terlihat sang kakek yang keluar rumah dengan tenang 

karena ia melihat kedua tetangganya kembali bahagia. Pada gambar tersebut, 

warna kuning yang mendominasi shot. Warna kuning tersebut dapat 

menggambarkan kebahagiaan baik yang dirasakan sang kakek maupun 

tetangganya. Selain itu, terdapat sedikit warna biru dan hijau, yang masing-

masing dapat menggambarkan perdamaian dan kesejahteraan (Edwards, 2004). 
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Pada shot tersebut, harmonisasi warna yang diterapkan adalah warna 

komplementer. Warna komplementer pada shot tersebut terdiri dari biru dan 

jingga. Warna komplementer dapat memberikan kesan pada akhir cerita yang 

harmonis di mana sang kakek dapat berdamai dengan tetangganya. Selain itu, shot 

tersebut juga didominasi oleh warna kuning yang merupakan bagian cari warm 

color. 

3.4.10. Breakdown Acuan 

Berdasarkan kumpulan shot yang telah ditentukan sebelumnya, penulis 

memilih shot yang memiliki persamaan situasi dengan film Mengejar Layangan. 

Selanjutnya, penulis melakukan breakdown shot dengan mengumpulkan informasi 

mengenai beberapa komponen shot yang berkaitan dengan warna. Komponen 

tersebut berupa palet warna, mood, temperatur warna, serta harmoni warna. 

Komponen tersebut akan menjadi ukuran dalam perancangan color script. 

Tabel 3.1. Breakdown shot film untuk scene 6 

Gambar Palet Warna Mood 
Temperatur 

Dominan 

Harmoni 

Warna 

 

 

Cemas, 

sedih, rasa 

kehilang-

an 

Cool Analogus 

 

 

Sedih, 

sendiri, 

pengkhi-

anatan 

Warm Komplementer 

 
 

Individua-

listik, 

obsesi, 

teknologi 

Cool Komplementer 
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Tabel 3.2. Breakdown shot film untuk scene 7 

Gambar Palet Warna Mood 
Temperatur 

Dominan 

Harmoni 

Warna 

 
 

Murung, 

patah 

semangat 

Cool 
Komplementer 

Ganda 

 

 

Sedih, 

rasa kehi-

langan 

Cool Komplementer 

 
 

Putus asa, 

patah 

semangat 

Cool 
Komplementer 

Ganda 

 

Tabel 3.3. Breakdown shot film untuk scene 8 

Gambar Palet Warna Mood 
Temperatur 

Dominan 

Harmoni 

Warna 

 
 

Senang, 

semangat, 

optimis 

Warm Analogus 

 
 

Bahagia, 

nyaman 
Warm Analogus 

 
 

Bahagia, 

lega 
Warm Komplementer 

 

3.5. Proses Perancangan 

Sebelum merancang warna pada scene yang telah ditentukan, penulis melakukan 

breakdown scene mengenai pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. 

Setelah melakukan breakdown, penulis akan mencari scene dari film yang telah 
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ada yang memiliki kemiripan terhadap kondisi dari scene yang akan dirancang 

warnanya. Berikut adalah tabel breakdown scene yang akan dirancang warnanya. 

Tabel 3.4. Tabel breakdown kesan 

Scene Lokasi Keterangan Kesan Scene 

6 INT - Warnet Yudhi merasa cemas karena 

kehilangan Kevin, sementara ia 

harus mencari layangannya. 

Rasa kehilangan, 

cemas, sikap 

individualis 

7 EXT - Gang Yudhi senang karena berhasil 

menangkap layangannya, 

namun ia masih merasa 

kesepian. 

Patah semangat, 

rasa kehilangan 

8 EXT - Gang Yudhi bahagia karena ada orang 

yang masih ingin bermain 

layangan, namun ia masih 

merasa kehilangan temannya. 

Bahagia, 

optimisme 

 

 Berdasarkan tabel tersebut, penulis memilih referensi adegan film animasi 

yang memiliki kondisi serupa dengan cerita pada film Mengejar Layangan. 

Kemudian, penulis mengambil salah satu shot dari masing-masing scene 6, 7, dan 

8 di mana shot tersebut akan mewakili keseluruhan warna pada setiap scene. 

Setelah menentukan shot utama pada setiap scene, penulis membuat beberapa 

alternatif berdasarkan acuan yang telah ditentukan. Pembuatan alternatif 

dilakukan dengan mengambil warna pada setiap acuan serta menerapkannya pada 

shot yang telah dipilih. 

Dalam menentukan intensitas warna, penulis menggunakan fitur Color 

dalam aplikasi Adobe Photoshop, dengan mengukur parameter hue, saturation, 
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dan value warna pada shot yang dipilih. Perhitungan hue pada fitur Color dalam 

Adobe Photoshop mengacu pada setiap hue yang ada pada roda warna, sehingga 

perhitungan angka tersebut menggunakan satuan derajat. Perhitungan saturation 

dan value pada fitur Color menggunakan satuan persen. Bila saturation mencapai 

100% maka warna tersebut menyerupai warna hue, dan bila mencapai 0%, maka 

warna tersebut menjadi abu-abu. Kemudian, bila value pada fitur Color mencapai 

100%, maka warna akan sesuai dengan warna hue, dan bila mencapai 0%, maka 

warna akan menjadi hitam. 

3.5.1. Perancangan Scene 6 

Scene 6 memiliki pesan bahwa Yudhi ditinggal oleh teman-temannya, sehingga ia 

terlihat cemas dan merasa sendirian. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh 

shot pada film Finding Nemo ketika adegan setelah penyerangan barakuda, shot 

film Zootopia ketika adegan tokoh Nick yang ditinggal oleh teman-temannya 

karena dianggap predator, serta shot film Serial Experiments Lain ketika adegan 

Lain yang sibuk dengan komputernya. Shot dalam Finding Nemo menunjukkan 

kesedihan Marlin karena ia kehilangan keluarganya, hal tersebut mirip dengan 

kejadian Yudhi yang kehilangan Kevin. Shot dalam Zootopia menunjukkan 

kesedihan Nick yang merasa sendirian karena ditinggal oleh teman-temannya, 

sehingga mirip dengan kondisi Yudhi yang sedih karena ditinggal oleh teman-

temannya. Shot dalam Serial Experiments Lain menunjukkan sikap Lain yang 

individualis karena terobsesi dengan dunia maya, sehingga serupa dengan suasana 

warnet yang cenderung individualis yang membuat Yudhi cemas dengan teman-
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teman mereka yang lebih memilih hiburan lain dibandingkan dirinya. Oleh sebab 

itu, ketiga shot tersebut memiliki kesamaan terhadap situasi pada scene 6. 

 

Gambar 3.14. Storyboard scene 6 

(Dokumentasi Pribadi) 

Pada storyboard di atas, penulis mengambil salah satu shot yang mewakili 

keseluruhan suasana dalam scene 6. Penulis mengambil shot 50, yakni shot ketika 

Yudhi berjalan di dalam warnet sambil melihat sekelilingnya. Dalam shot 

tersebut, tampak Yudhi yang sedang kebingungan mencari Kevin, sehingga 

timbul rasa cemas akan kehilangan Kevin. Shot tersebut diambil sebagai 

perwakilan dari scene 6 karena mampu menunjukkan keadaan Yudhi ketika 

berada di dalam warnet, serta situasi dari warnet itu sendiri. 
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Gambar 3.15. Shot 50 

(Dokumentasi Pribadi) 

Alternatif 1 menggunakan shot dari film Finding Nemo. Shot tersebut 

menggunakan warna analogus biru dan ungu karena kedua warna tersebut saling 

berdampingan pada roda warna (Bleicher, 2012). Warna analogus pada shot 

tersebut digunakan untuk memperkuat suasana sedih yang dialami tokoh utama. 

Hal tersebut berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Bond (2015). Pada shot 

tersebut, warna biru dan hitam mendominasi keseluruhan shot. Warna biru dan 

hitam dapat menggambarkan peristiwa yang menyedihkan, seperti pada teori yang 

dijelaskan oleh Plutchik (dalam Karimova, 2017). Selain itu, terdapat warna ungu 

pada warna anemon laut. Bila dikaitkan dengan teori Edwards (2004), warna ungu 

dapat memberikan kesan misteri, sehingga pada shot tersebut, warna ungu dapat 

menggambarkan sebuah misteri hilangnya keluarga Marlin. 
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Gambar 3.16. Acuan warna film Finding Nemo 

(Finding Nemo, 2003) 

Terdapat warna biru pada laut sebagai latar belakang adegan tersebut. Bila 

dikaitkan dengan teori Plutchik (dalam Karimova, 2017), warna biru dapat 

memberikan kesan sedih. Oleh sebab itu, warna biru pada adegan tersebut dapat 

menggambarkan kesedihan Marlin karena kehilangan keluarganya. Adegan pada 

Finding Nemo menggunakan warna biru dengan parameter sebagai berikut. Warna 

biru pada laut memiliki hue sebesar 233°, saturation 67%, dan rentang value 35%. 

Selain itu, terdapat warna biru pada anemon laut bagian atas dengan intensitas 

warna yang lebih tinggi dengan hue sebesar 236°, saturation 38%, dan value 

100%. 

Selain warna biru, terdapat warna hitam pada laut sebagai latar belakang. 

Bila dikaitkan dengan teori Edwards (2004), warna hitam dapat menunjukkan 

kematian dan pertanda buruk. Dalam shot tersebut, warna hitam dapat 

melambangkan adegan yang memiliki unsur kematian. Warna hitam pada adegan 

tersebut memiliki hue sebesar 232°, saturation 86%, dan value 11%. Kemudian, 

terdapat warna ungu pada anemon laut bagian bawah. Bila dikaitkan dengan teori 
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Edwards (2004), warna ungu dapat memberikan kesan misteri. Oleh sebab itu, 

warna ungu pada adegan Finding Nemo dapat menggambarkan sebuah misteri 

hilangnya keluarga Marlin. Warna ungu pada adengan Finding Nemo memiliki 

hue sebesar 253°, saturation 71%, dan value 37%. 

     

Gambar 3.17. HSV laut, anemon atas, dan anemon bawah 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan hal tersebut, dalam perancangan color script scene 6, penulis 

menggunakan warna biru pada dinding warnet dan cahaya komputer. Warna biru 

pada tembok memiliki parameter hue, saturation, dan value yang mendekati 

parameter warna laut dalam Finding Nemo, yakni dengan hue sebesar 233°, 

saturation 70%, dan value 29%. Pemberian warna tersebut dimaksudkan untuk 

menunjukkan suasana sedih pada adegan di mana Yudhi merasa cemas karena 

kehilangan Kevin dan berusaha mencari Kevin. Kemudian, penulis juga 

menggunakan warna biru pada cahaya monitor warnet. Warna biru tersebut 

memiliki parameter yang mendekati warna anemon laut bagian atas pada adegan 

Finding Nemo, yakni hue sebesar 237°, saturation 37%, dan value 96%. 

Pemberian warna tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan suasana sedih 

pada adegan dalam scene 6, seperti adegan Finding Nemo pada acuan. 

Penggunaan warna biru tersebut juga sesuai dengan teori warna biru yang 
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dijelaskan oleh Plutchik (dalam Karimova, 2017), yakni menunjukkan suasana 

sedih. 

Selain itu, penulis juga memberikan warna ungu pada meja warnet. Warna 

ungu pada meja warnet memiliki parameter hue, saturation, dan value yang 

mendekati warna anemon laut bagian bawah pada adegan Finding Nemo, yakni 

dengan hue sebesar 251°, saturation 68%, dan value 37%. Pemberian warna 

tersebut mengacu pada adegan Finding Nemo yang menjelaskan sebuah misteri 

hilangnya keluarga Marlin. Dalam scene 6, warna ungu dapat menjelaskan sebuah 

misteri hilangnya Kevin secara tiba-tiba ketika Yudhi berada di warnet. 

Penggunaan warna ungu untuk menunjukkan kesan misteri tersebut sesuai dengan 

teori yang dijelaskan oleh Edwards (2004). 

     

Gambar 3.18. HSV dinding, cahaya monitor, dan meja 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penggunaan warna pada film Finding Nemo juga menggunakan cool color 

yang didominasi oleh biru dan ungu. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan cool 

color dalam film Mengejar Layangan yang didominasi oleh biru dapat 

mendukung rasa sedih Yudhi yang ditinggal oleh teman-temannya, sementara 

warna ungu dapat memperkuat kesan misteri pada warnet yang membuat Yudhi 

menjadi cemas. Penerapan makna warna biru tersebut sesuai dengan teori roda 
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warna Plutchik (dalam Karimova, 2017). Penerapan makna warna ungu tersebut 

sesuai dengan teori warna yang dijelaskan oleh Edwards (2004). 

 

 

Gambar 3.19. PCS dan alternatif 1 scene 6 

(Dokumen Pribadi) 

Alternatif 2 mengambil shot dari film Zootopia. Shot tersebut 

menggunakan warna komplementer jingga dan biru. Dalam roda warna, warna 

jingga dan biru terletak saling berlawanan sehingga membentuk harmonisasi 

warna komplementer (Bleicher, 2012). Penggunaan warna komplementer pada 

shot tersebut dapat mendukung konflik yang sedang dialami Nick di mana ia 

ditindas oleh teman-temannya sehingga ia menjadi sedih. Penerapan warna 

komplementer sebagai penekan konflik tersebut sesuai dengan teori yang 

dijelaskan oleh Bond (2015). 
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Gambar 3.20. Acuan warna film Zootopia 

(Zootopia, 2016) 

Terdapat warna jingga yang berperan sebagai cahaya pada shot tersebut. 

Warna jingga merupakan warna yang mampu memberikan kesan perilaku 

sembrono atau kenakalan (Edwards, 2004). Oleh sebab itu, warna jingga pada 

adegan tersebut menggambarkan perilaku nakal teman-teman Nick yang menindas 

Nick. Warna jingga pada cahaya tersebut memiliki parameter hue sebesar 13°, 

saturation 44%, dan value 65%. Kemudian, terdapat warna hitam pada tembok 

yang merupakan latar belakang dari adegan tersebut. Bila dikaitkan dengan teori 

Edwards (2004), warna hitam dapat melambangkan kejadian buruk. Dalam 

adegan tersebut, warna hitam dapat menggambarkan kejadian tragis yang dialami 

oleh Nick, di mana ia ditindas oleh teman-temannya. Warna hitam pada adegan 

tersebut memiliki parameter hue sebesar 250°, saturation 38%, dan value 6%. 

Selain itu, terdapat warna biru pada bagian telinga dan mulut Nick. 

Menurut Plutchik (dalam Karimova, 2017), warna biru dapat menggambarkan 

kesan sedih. Oleh sebab itu, warna biru dalam adegan Zootopia dapat 

menggambarkan kesedihan Nick karena dijauhi oleh teman-temannya. Warna biru 
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pada adegan tersebut memiliki parameter hue sebesar 230°, saturation 30%, dan 

value 24%. 

     

Gambar 3.21. HSV cahaya, tembok, dan telinga 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan hal tersebut, dalam perancangan color script scene 6, penulis 

menggunakan warna biru pada dinding warnet. Penggunaan warna biru pada 

tembok warnet memiliki parameter hue, saturation, dan value yang mendekati 

warna telinga Nick pada adegan film Zootopia, yakni dengan hue sebesar 230°, 

saturation 32%, dan value 22%. Bila menggunakan warna tersebut, maka adegan 

scene 6 dalam film Mengejar Layangan dapat menggambarkan suasana adegan 

yang menyedihkan, di mana Yudhi merasa sedih karena kehilangan teman-

temannya. 

Selain itu, penulis juga menggunakan warna jingga pada cahaya monitor 

komputer. Warna jingga pada cahaya monitor tersebut memiliki parameter hue, 

saturation, dan value yang menyerupai cahaya yang menerangi adegan Nick pada 

film Zootopia, yakni hue sebesar 13°, saturation 40%, dan value 62%. Meskipun 

demikian, pemberian warna jingga pada adegan tersebut tidak sesuai dengan 

suasana yang ada pada scene 6 film Mengejar Layangan. Bila menggunakan 

warna jingga berdasarkan film Zootopia, maka suasana yang muncul adalah 
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suasana dari tindakan kenakalan, sementara pada scene 6 dalam film Zootopia, 

tidak ada adegan yang menunjukan tindakan nakal atau sembrono. 

   

Gambar 3.22. HSV cahaya dan tembok 

(Dokumen Pribadi) 

Penggunaan warna pada film Zootopia menggunakan cool color yang 

didominasi oleh biru. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan cool color dalam film 

Mengejar Layangan yang didominasi oleh biru dapat mendukung rasa sedih 

Yudhi yang ditinggal oleh teman-temannya. Penerapan makna warna biru tersebut 

sesuai dengan teori roda warna Plutchik (dalam Karimova, 2017). 

 

 

Gambar 3.23. PCS dan alternatif 2 scene 6 

(Dokumen Pribadi) 

Pada alternatif 3, penulis mencoba sudut pandang yang berbeda dari 

alternatif sebelumnya. Bila pada alternatif sebelumnya berfokus pada perasaan 

Yudhi, alternatif 3 mencoba berfokus terhadap kondisi warnet itu sendiri yang 
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akhirnya membuat Yudhi menjadi cemas. Pada alternatif ini, penulis mengambil 

warna dari shot film Serial Experiments Lain. Shot tersebut menggunakan warna 

komplementer biru muda dan sedikit cokelat. Penggunaan warna komplementer 

pada shot tersebut dapat mendukung sebuah konflik yang dialami Lain yang 

menyebabkan dirinya terobsesi dengan dunia maya, yang membuat dirinya 

menjadi tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, 

penunjukan konflik dengan warna komplementer tersebut sesuai dengan teori 

yang dilejaskan oleh Bond (2015). 

  

Gambar 3.24. Acuan warna film Serial Experimets Lain 

(Serial Experiments Lain, 1998) 

Terdapat warna biru pada cahaya monitor dan tembok kamar pada adegan 

tersebut. Bila dikaitkan dengan teori Plutchik, warna biru merupakan warna yang 

membawa kesedihan. Meskipun demikian, adegan pada film tersebut sama sekali 

tidak menunjukkan adanya suasana sedih. Oleh sebab itu, penulis mencoba 

mencari makna lain dari warna biru tersebur. Bila dikaitkan dengan teori Edwards 

(2004), warna biru merupakan warna yang menenangkan dan menggamarkan 

konsentrasi tinggi. Oleh sebab itu, warna biru pada adegan tersebut dapat 
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menggambarkan keadaan Lain yang sedang terfokus pada monitornya. Warna biru 

pada cahaya monitor memiliki hue sebesar 185°, saturation 21%, dan value 

100%. Warna biru pada tembok memiliki parameter hue sebesar 231°, saturation 

48%, dan value 22%. 

Selain warna biru, terdapat warna cokelat pada meja komputer. Menurut 

Edwards (2004), warna cokelat merupakan warna yang menggambarkan suasana 

suram. Oleh sebab itu, warna cokelat pada adegan tersebut dapat memberikan 

gambaran suasana suram di mana Lain benar-benar terobsesi dengan dunia maya. 

Warna cokelat pada meja komputer dalam adegan tersebut memiliki paameter hue 

sebesar 274°, saturation 18%, dan value 15%. 

     

Gambar 3.25. HSV cahaya monitor, tembok, dan meja 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan hal tersebut, dalam perancangan color script scene 6, penulis 

menerapkan warna biru cahaya monitor dalam film Serial Experiments Lain pada 

cahaya monitor dalam scene 6 Mengejar Layangan. Dengan menggunakan warna 

biru tersebut, orang-orang yang sedang bermain komputer seakan-akan terlihat 

asyik sendiri dengan komputer mereka karena warna biru tersebut dapat membuat 

orang-orang warnet menjadi terfokus pada komputer mereka. Oleh sebab itu, 

warna biru pada cahaya warnet memiliki parameter hue sebesar 189°, saturation 
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21%, dan value 97%. Selanjutnya, warna biru juga diterapkan pada tembok 

warnet. Bila dikaitkan dengan penerapan warna biru pada kamar Lain, maka 

warna biru pada tembok warnet dapat menggambarkan suasana warnet yang 

tenang. Warna biru pada warnet memiliki parameter hue sebesar 231°, saturation 

49%, dan value 22%. 

Selain menggunakan warna biru, penulis juga menggunakan warna cokelat 

pada meja warnet. Penggunaan warna cokelat pada meja warnet tersebut mengacu 

pada penggunaan warna cokelat pada meja komputer dalam adegan film Serial 

Experiments Lain. Bila merujuk pada penggunaan warna biru dalam adegan film 

Serial Experiments Lain, warna cokelat dapat menggambarkan suasana warnet 

yang suram, di mana orang-orang sibuk dengan dunianya sendiri sehingga terlihat 

individualis. Warna cokelat pada meja warnet memiliki parameter hue sebesar 

231°, saturation 49%, dan value 22%. 

     

Gambar 3.26. HSV cahaya monitor, tembok, dan meja 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penggunaan warna pada film Serial Experiments Lain menggunakan cool 

color yang didominasi oleh biru. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan cool color 

dalam film Mengejar Layangan yang didominasi oleh biru dapat mendukung 

suasana warnet yang cenderung individualis, yang akhirnya memberikan jawaban 
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atas hilangnya teman-teman Yudhi yang membuat Yudhi menjadi cemas. 

Penerapan makna warna biru tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh 

Edwards (2004). 

 

 

Gambar 3.27. PCS dan alternatif 3 scene 6 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penulis kemudian melakukan perancangan akhir berdasarkan ketiga 

alternatif dan parameter warna yang telah ditentukan. Dalam melakukan 

pewarnaan tembok warnet, penulis menggunakan warna biru seperti pada 

alternatif kedua (Zootopia). Warna biru pada alternatif kedua, khususnya pada 

warna tembok, dapat memberikan kesan suasana yang menyedihkan, di mana 

Yudhi merasa kehilangan karena ditinggal oleh Kevin. Oleh sebab itu, warna biru 

tembok pada perancangan akhir memiliki parameter hue sebesar 230°, saturation 

32%, dan value 22%. 

Kemudian, penulis juga menggunakan warna biru pada cahaya monitor. 

Warna biru pada cahaya monitor mengikuti warna biru cahaya monitor pada 

alternatif ketiga (Serial Experiments Lain). Pada aternatif ketiga, warna biru pada 

cahaya monitor dapat menggambarkan keadaan orang-orang warnet yang terfokus 
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pada komputer mereka, sehingga terlihat memiliki kesan individualis. Warna biru 

pada cahaya monitor memiliki parameter hue sebesar 189°, saturation 22%, dan 

value 97%. 

Seanjutnya, penulis juga menggunakan warna cokelat pada meja warnet. 

Warna cokelat pada meja tersebut mengacu pada warna meja pada alternatif 

ketiga (Serial Experiments Lain). Warna meja pada alternatif ketiga dapat 

menggambarkan keadaan warnet yang suram, di mana Yudhi merasa kehilangan 

karena ditinggal Kevin, sementara orang-orang warnet terlihat sibuk dengan dunia 

mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut, warna cokelat pada meja warnet 

memiliki parameter hue sebesar 231°, saturation 49%, dan value 22%. 

  

Gambar 3.28. Color script shot 50 

(Dokumentasi Pribadi) 

Setelah membuat perancangan color script pada salah satu shot, yakni shot 

50, penulis melanjutkan perancangan color script terhadap shot-shot lain yang ada 

pada scene 6. Shot-shot yang terdapat pada scene 6 meliputi shot 49 hingga 54. 

Setiap adegan pada shot-shot tersebut memiliki pesan dan makna yang serupa 
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dengan shot 50. Oleh sebab itu, penulis merancang color script pada shot-shot 

tersebut dengan warna yang mengacu pada warna shot 50. 

 

Gambar 3.29. Perancangan akhir color script scene 6 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan color script yang telah dibuat, penulis menerapkan warna 

yang ada pada color script tersebut ke dalam karya animasi “Mengejar 

Layangan”. Dalam proses produksi tersebut, komponen yang perlu diperhatikan 

untuk menciptakan warna pada color script tersebut adalah tekstur dan tata 

cahaya. Penulis menggunakan tekstur dengan hue yang menyerupai warna dalam 

color script sebagai dasar pewarnaan pada setiap objek yang ada pada film. 

Selanjutnya, penulis memberikan cahaya omni di setiap layar monitor untuk 

menerangi setiap tokoh yang ada pada warnet, sehingga mereka terlihat berada di 

depan layar monitor yang menyala. Setiap lampu omni tersebut memiliki 

intensitas cahaya dengan multiplier 0.2, sehingga tidak mampu menerangi 

keseluruhan ruangan warnet. Dengan demikian, bagian dalam warnet menjadi 

gelap karena kurangnya pancaran cahaya. Berikut adalah salah satu hasil gambar 

film setelah melalui proses rendering. 
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Gambar 3.30. Hasil render shot 50 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.5.2. Perancangan Scene 7 

Scene 7 menyampaikan pesan bahwa Yudhi gembira karena berhasil menangkap 

layangannya, namun kemudian ia merasa sedih karena tidak ada teman-temannya. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil contoh shot dari film Inside Out 

yakni ketika adegan Riley yang pergi meninggalkan rumah, film Dustin ketika 

mesin penghisap debu bernama Dust-In yang kehabisan tenaga, serta film One 

Small Step yakni ketika Luna sedang putus asa karena gagal meraih cita-citanya. 

Shot dalam film Inside Out menunjukkan keadaan Riley yang putus asa 

karena berselisih dengan orangtuanya, sehingga ia terlihat lesu dan tidak 

bersemangat. Hal tersebut serupa dengan peristiwa Yudhi yang putus asa karena 

tidak ada yang ingin bermain bersamanya. Shot dalam film Dustin menunjukkan 

suasana sedih yang dialami sang anjing karena kehilangan sahabatnya, meskipun 

sebelumnya ia terlihat bahagia. Hal tersebut serupa dengan Yudhi yang sedih 

karena teringat dengan teman-temannya, msekipun sebelumnya ia senang karena 
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berhasil mendapatkan layangannya. Shot dalam One Small Step menunjukkan 

keadaan Luna yang menjadi putus asa karena tertimpa berbagai musibah, yakni 

kepergian ayahnya serta cita-citanya yang gagal terwujud. Hal tersebut juga 

serupa dengan kondisi Yudhi yang menjadi putus asa setelah merasa dirinya 

ditinggal oleh teman-temannya. Oleh sebab itu, ketiga shot tersebut memiliki 

situasi yang mirip dengan keadaan scene 7. 

 

Gambar 3.31 Storyboard Scene 7 

(Dokumen Pribadi) 

Pada storyboard di atas, penulis mengambil salah satu shot yang mewakili 

keseluruhan suasana dalam scene 6 awal. Penulis mengambil shot 70, yakni shot 

ketika Yudhi menjadi murung meskipun ia telah berhasil mendapatkan 

layangannya. Shot tersebut dipilih karena mampu memperlihatkan bahwa hal yang 

sebenarnya Yudhi inginkan adalah kebersamaan dengan teman-temannya. 
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Gambar 3.32. Shot 70 

(Dokumen Pribadi) 

Alternatif 1 mengambil dari shot film Inside Out. Shot tersebut memiliki 

warna dengan harmonisasi komplementer ganda, yakni biru-cokelat dan merah-

hijau. Warna biru bersimpangan dengan warna jingga, sementara warna merah 

bersimpangan dengan warna hijau (Bleicher, 2012). Meskipun warna biru 

bersimpangan dengan jingga, warna cokelat merupakan warna jingga yang 

dipadukan dengan warna hitam (Edwards, 2004). Warna komplementer pada shot 

tersebut dapat mendukung keadaan Riley yang kehilangan semangatnya setelah 

berselisih dengan keluarganya. Oleh sebab itu, penulis menggunakan warna 

komplementer yang serupa pada shot Inside Out untuk mendukung suasana Yudhi 

yang kehilangan teman-temannya yang membuatnya patah semangat. 
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Gambar 3.33. Acuan warna film Inside Out 

(Dokumen Pribadi) 

Berdasarkan adegan tersebut, terdapat warna abu-abu pada salah satu 

tembok bangunan. Berdasarkan teori warna Edwards (2004), warna abu-abu dapat 

memberikan kesan hampa atau membosankan. Oleh sebab itu, warna abu-abu 

pada adegan tersebut dapat menggambarkan perasaan Riley yang hampa karena ia 

menganggap kehidupannya tidak menyenangkan setelah pindah menuju 

lingkungan yang baru. Warna abu-abu pada tembok bangunan memiliki parameter 

hue sebesar 240°, saturation 3%, dan value 40%. Selain warna abu-abu, tembok 

gedung juga memiliki warna biru kehijauan dengan hue 180°, saturation 7%, dan 

value 32%, warna merah dengan hue 310°, saturation 9%, dan value 26%, serta 

warna hijau dengan hue 87°, saturation 14%, dan value 25%. Setiap warna pada 

bangunan tersebut memiliki saturasi yang mendekati 0% ketimbang 100% 

sehingga mendekati warna abu-abu. 

Warna biru merupakan warna yang dapat memberikan kesan sedih 

(Plutchik, dalam Karimova, 2017). Oleh sebab itu, penggunaan warna biru pada 

tembok bangunan dapat menggambarkan perasaan Riley yang sedang sedih pada 
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adegan tersebut. Warna merah merupakan warna yang dapat memberi kesan 

semangat (Edwards, 2004). Meskipun demikian, warna merah pada adegan 

tersebut memiliki saturasi yang rendah sehingga lebih terlihat seperti warna abu-

abu dibandingkan dengan warna merah dengan saturasi tinggi. Warna merah 

pudar tersebut dapat memberikan kesan semangat yang pudar. Oleh sebab itu, 

warna merah pudar pada adegan film Inside Out dapat menggambarkan semangat 

Riley yang pudar karena ia tidak merasa bahagia dengan kehidupan barunya. 

   

   

Gambar 3.34. HSV tembok bangunan 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan hal tersebut, dalam perancangan color script scene 7, penulis 

menggunakan warna abu-abu pada warna langit. Warna abu-abu tersebut mengacu 

pada warna abu-abu pada bangunan dalam acuan film Inside Out. Dengan 

menggunakan warna abu-abu tersebut, suasana adegan pada scene 7 dapat 

menggambarkan perasaan Yudhi yang hampa karena tidak bersama dengan 

teman-temannya, sehingga merasa bahwa permainan layangan tidak lagi 

menyenangkan tanpa teman-temannya. Warna abu-abu pada lagit memiliki 
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parameter yang mendekati warna abu-abu pada bangunan dalam adegan Inside 

Out, yakni dengan hue 222°, saturation 8%, dan value 65%. Warna abu-abu juga 

terdapat pada jalan dengan hue 228°, saturation 7%, dan value 26%. 

Kemudian, penulis memberikan warna biru pada tembok pagar. Warna 

biru tersebut mengacu pada warna biru pada tembok bangunan dalam adegan film 

Inside Out. Dengan memberikan warna biru tersebut, suasana pada scene 7 dapat 

menjelaskan perasaan Yudhi yang sedih karena ditinggal oleh teman-temannya. 

Penggunaan warna biru pada tembok pagar memiliki parameter yang mendekati 

warna biru tembok bangunan dalam adegan film Inside Out, yakni dengan hue 

173°, saturation 8%, dan value 65%. Selanjutnya, penulis juga menggunakan 

warna merah pada tembok rumah. Warna merah tersebut juga berasal dari warna 

merah tembok bangunan dalam adegan film Inside Out. Dengan menggunakan 

warna merah tersebut, suasana scene 7 dapat menggambarkan perasaan Yudhi 

yang patah semangat karena mengganggap bahwa permainan layangan tidak lagi 

menyenangkan. Warna merah tersebut memiliki parameter warna yang mendekati 

warna tembok bangunan dalam adegan film Inside Out, yakni dengan hue 300°, 

saturation 7%, dan value 38%. 
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Gambar 3.35. HSV langit, jalan, tembok pagar, dan tembok rumah 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penggunaan warna pada film Inside Out menggunakan cool color yang 

didominasi oleh biru dan hijau. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan cool color 

dalam film Mengejar Layangan yang didominasi oleh biru dapat mendukung 

suasana dalam scene 7, di mana Yudhi merasa sendirian sehingga membuatnya 

sedih. Selain itu, terdapat warna merah pudar yang dapat memberi kesan patah 

semangat pada Yudhi. Penerapan makna warna biru dan merah pudar tersebut 

sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Edwards (2004). 

 

 

Gambar 3.36. PCS dan alternatif 1 scene 7 

(Dokumentasi Pribadi) 

 Alternatif 2 mengambil contoh dari shot film Dustin. Shot tersebut 

memiliki warna komplementer biru dan cokelat. Warna cokelat merupakan bagian 

dari jingga (Edwards, 2004), yang pada dasarnya warna jingga bersimpangan 
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dengan warna biru (Bleicher, 2012). Warna komplementer dalam shot tersebut 

dapat mendukung konflik utama yang sedang terjadi bahwa sang anjing 

kehilangan sahabat bermainnya. Oleh sebab itu, penulis menggunakan warna 

komplementer yang serupa dengan shot film Dustin untuk mendukung suasana 

Yudhi yang kehilangan teman-temannya sehingga ia menjadi patah semangat. 

  

Gambar 3.37. Acuan warna adegan film Dustin 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan adegan tersebut, terdapat warna biru pada langit dan tembok 

rumah. Bila dikaitkan dengan teori warna Plutchik (dalam Karimova, 2017), 

warna biru dapat memberikan kesan sedih. Dalam adegan tersebut, warna biru 

pada langit dan tembok dapat memberikan suasana adegan yang menyedihkan, di 

mana sang anjing merasa sedih karena kehilangan teman bermainnya. Warna biru 

pada langit memiliki parameter hue sebesar 221°, saturation 45%, dan value 81%. 

Selain warna biru pada langit, warna biru juga diterapkan pada tembok rumah 

dengan intensitas warna yang lebih gelap. Warna biru pada tembok rumah 

tersebut memiliki parameter hue sebesar 215°, saturation 35%, dan value 39%. 
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Selain warna biru, adegan tersebut juga memiliki warna cokelat pada 

lantai rumah. Warna cokelat dapat memberikan kesan suasana yang suram 

(Edwards, 2004). Oleh sebab itu, warna cokelat pada lantai rumah tersebut dapat 

menggambarkan suasana adegan yang suram di mana sang anjing kehilangan 

teman bermainnya sehingga membuatnya menjadi sedih. Warna cokelat pada 

lantai rumah tersebut memiliki parameter hue sebesar 354°, saturation 14%, dan 

value 58%. 

     

Gambar 3.38. HSV langit, tembok, dan lantai 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan hal tersebut, dalam perancangan color script scene 7, penulis 

menggunakan warna abu-abu pada warna langit. Warna biru tersebut mengacu 

pada warna biru langit dalam adegan film Dustin. Dengan memberikan warna biru 

tersebut, suasana pada scene 6 dapat memberikan kesan yang menyedihkan, di 

mana Yudhi teringat oleh teman-teman yang meninggalkannya sehingga membuat 

Yudhi menjadi sedih. Warna biru pada langit tersebut memiliki parameter yang 

mendekati warna langit pada adegan film Dustin, yakni dengan hue 220°, 

saturation 41%, dan value 72%. Selain menggunakan warna biru pada langit, 

penulis juga menggunakan warna biru pada tembok pagar. Penggunaan warna 

biru pada tembok pagar mengacu pada warna tembok rumah dalam adegan film 

Dustin. Warna biru tersebut memiliki makna yang serupa dengan biru langit, 
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yakni menunjukkan suasana sedih. Warna biru pada tembok pagar memiliki 

parameter warna yang mendekati warna biru pada tembok rumah dalam adegan 

film Dustin, yakni dengan hue 217°, saturation 38%, dan value 30%. 

Kemudian, penulis juga menggunakan warna cokelat pada tembok rumah. 

Penggunaan warna cokelat pada tembok rumah mengacu pada warna cokelat pada 

lantai rumah dalam adegan film Dustin. Dengan menggunakan warna cokelat 

tersebut, adegan pada scene 7 dapat memberikan kesan suram, yakni meskipun 

Yudhi berhasil mengangkap layangannya, ia masih merasa sedih karena ditinggal 

oleh teman-temannya. Warna cokelat pada tembok rumah memiliki parameter 

warna yang mendekati warna cokelat pada lantai rumah dalam adegan film 

Dustin, yakni dengan hue 354°, saturation 18%, dan value 51%. 

     

Gambar 3.39. HSV langit, tembok pagar, dan tembok rumah 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penggunaan warna pada film Dustin menggunakan cool color yang 

didominasi oleh biru dan cokelat. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan cool 

color dalam film Mengejar Layangan yang didominasi oleh biru dapat 

mendukung suasana dalam scene 7, di mana Yudhi merasa sendirian sehingga 

membuatnya sedih. Penerapan makna warna biru tersebut sesuai dengan teori 

yang dijelaskan oleh Plutchik (dalam Karimova, 2017). 
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Gambar 3.40. PCS dan alternatif 2 scene 7 

(Dokumentasi Pribadi) 

Alternatif 3 diambil dari shot film One Small Step. Shot tersebut memiliki 

warna dengan harmonisasi komplementer ganda, yakni biru-cokelat dan merah 

hijau. Warna komplementer pada shot tersebut dapat mendukung situasi Luna 

yang sedang putus asa karena terlibat berbagai musibah. Oleh sebab itu, penulis 

menggunakan warna komplementer yang serupa dengan shot film One Small Step 

untuk mendukung suasana Yudhi yang kehilangan teman-temannya sehingga ia 

menrasa putus asa. 

  

Gambar 3.41. Acuan warna adegan film One Small Step 

(One Small Step, 2018) 
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Berdasarkan adegan tersebut, terdapat warna biru pada tembok ruangan 

tempat Luna melamun. Bila dikaitkan dengan teori warna Plutchik (dalam 

Karimova, 2017), warna biru dapat menunjukkan kesan sedih. Oleh sebab itu, 

warna biru pada adegan tersebut dapat menggambarkan perasaan Luna yang sedih 

karena tertimpa berbagai musibah, mulai dari kepergian ayahnya hingga cita-

citanya yang gagal tercapai. Warna biru pada tembok ruangan memiliki parameter 

hue sebesar 234°, saturation 32%, dan value 23%. 

Selain itu, terdapat warna cokelat pada meja. Warna cokelat merupakan 

warna yang dapat memberikan kesan suram (Edwards, 2004). Oleh sebab itu, 

warna cokelat pada meja dapat memberikan kesan suasana yang suram, di mana 

terlihat Luna yang tampak melamun sedih karena tertimpa berbagai musibah. 

Warna cokelat pada meja memiliki parameter hue sebesar 270°, saturation 14%, 

dan value 38%. Selain warna biru dan cokelat, terdapat warna merah yang cukup 

menonjol pada kursi tempat Luna duduk. Bila dikaitkan dengan teori Edwards 

(2004), warna merah dapat menunjukkan semangat. Meskipun demikian, warna 

merah pada adegan tersebut memiliki value yang cukup rendah sehingga 

mendekati warna hitam. Warna hitam dapat melambangkan kematian atau hal 

buruk (Edwards, 2004). Oleh sebab itu, warna merah gelap pada kursi depat 

menunjukkan semangat Luna yang telah mati. Warna merah pada kursi memiliki 

parameter hue sebesar 286°, saturation 33%, dan value 31%. 
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Gambar 3.42. HSV tembok, meja, dan kursi 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan hal tersebut, dalam perancangan color script scene 7, penulis 

menggunakan warna biru pada tembok pagar. Penggunaan warna biru tersebut 

mengacu pada warna biru tembok ruangan dalam adegan film One Small Step. 

Dengan menggunakan warna biru tersebut, adegan pada scene 7 dapat 

menggambarkan suasana adegan yang menyedihkan, di mana Yudhi merasa sedih 

karena merasa ditinggal oleh teman-temannya. Warna biru pada tembok pagar 

memiliki parameter warna yang mendekati warna biru tembok ruangan dalam 

adegan film One Small Step, dengan hue 217°, saturation 38%, dan value 30%. 

Selain menggunakan warna biru, penulis juga menggunakan warna cokelat 

pada tembok rumah. Warna cokelat tersebut mengacu pada warna cokelat pada 

meja dalam adegan film One Small Step. Dengan memberikan warna cokelat 

tersebut, adegan pada scene 7 dapat menggambarkan suasana yang terkesan 

suram, di mana memperlihatkan Yudhi yang merasa sedih karena kehilangan 

teman-temannya, meskipun ia berhasil mendapatkan layangannya. Warna pada 

tembok rumah memiliki parameter warna yang mendekati warna meja pada 

adegan film One Small Step, yakni dengan hue sebesar 268°, saturation 13%, dan 

value 41%. 
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Gambar 3.43. HSV tembok pagar dan tembok rumah 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penggunaan warna pada film One Small Step menggunakan cool color 

yang didominasi oleh biru dan merah pudar. Berdasarkan hal tersebut, 

penggunaan cool color dalam film Mengejar Layangan yang didominasi oleh biru 

dan merah pudar dapat mendukung suasana dalam scene 7, di mana Yudhi merasa 

sendirian sehingga membuatnya putus asa. Penerapan makna warna biru tersebut 

sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Plutchik (dalam Karimova, 2017). 

 

 

 

Gambar 3.44. PCS dan alternatif 3 scene 7 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penulis kemudian melakukan perancangan akhir berdasarkan ketiga 

alternatif dan parameter warna yang telah ditentukan. Dalam melakukan 

pewarnaan langit, penulis menggunakan warna abu-abu seperti pada alternatif 
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pertama (Inside Out). Warna abu-abu pada alternatif pertama, khususnya pada 

warna tembok, dapat memberikan kesan suasana yang membosankan, di mana 

Yudhi merasa bahwa permainan layangan tidak lagi menyenangkan tanpa teman-

temannya. Oleh sebab itu, warna abu-abu langit pada perancangan akhir memiliki 

parameter hue sebesar 222°, saturation 8%, dan value 65%. 

Kemudian, penulis juga menggunakan warna biru pada tembok pagar. 

Warna biru pada pagar mengikuti warna biru tembok pagar pada alternatif kedua 

(Dustin). Pada aternatif kedua, warna biru pada tembok pagar menggambarkan 

perasaan Yudhi yang sedih karena ditinggal oleh teman-temannya. Warna biru 

pada tembok pagar memiliki parameter hue sebesar 217°, saturation 38%, dan 

value 30%. 

Selanjutnya, penulis juga menggunakan warna merah pudar pada tembok 

rumah. Warna merah pada tembok rumah tersebut mengacu pada warna tembok 

rumah pada alternatif pertama (Inside Out). Warna merah pada alternatif ketiga 

dapat menggambarkan keadaan Yudhi yang patah semangat, di mana Yudhi 

menjadi murung karena teringat dengan teman-temannya. Berdasarkan hal 

tersebut, warna merah pada tembok rumah memiliki parameter hue sebesar 300°, 

saturation 7%, dan value 38%. 
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Gambar 3.45. Color script shot 70 

(Dokumentasi Pribadi) 

Setelah membuat perancangan color script pada salah satu shot, yakni shot 

70, penulis melanjutkan perancangan color script terhadap shot-shot lain yang ada 

pada scene 7. Shot-shot yang terdapat pada scene 7 meliputi shot 61 hingga 69. 

Setiap adegan pada shot-shot tersebut memiliki pesan dan makna yang serupa 

dengan shot 70. Oleh sebab itu, penulis merancang color script pada shot-shot 

tersebut dengan warna yang mengacu pada warna shot 70. 

 

Gambar 3.46. Perancangan akhir color script scene 7 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan color script yang telah dibuat, penulis menerapkan warna 

yang ada pada color script tersebut ke dalam karya animasi “Mengejar 

Layangan”. Dalam proses produksi tersebut, komponen yang perlu diperhatikan 
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untuk menciptakan warna pada color script tersebut adalah tekstur dan tata 

cahaya. Penulis menggunakan tekstur dengan hue yang menyerupai warna dalam 

color script sebagai dasar pewarnaan pada setiap objek yang ada pada film. 

Selanjutnya, penulis memberikan cahaya skylight sebagai pembentuk kedalaman 

atau depth dari setiap objek yang ada, sehingga terlihat memiliki bentuk 3 

dimensi. Selanjutnya, penulis menambahkan cahaya directional sebagai cahaya 

utama sekaligus menunjukkan arah datangnya cahaya matahari. Cahaya skylight 

memiliki intensitas dengan multiplier 0.5, sementara cahaya directional memiliki 

intensitas dengan multiplier 0.05. Hal tersebut menyesuaikan dengan keadaan 

cahaya mendung seperti pada color script. Berikut adalah salah satu hasil gambar 

film setelah melalui proses rendering. 

 

Gambar 3.47. Hasil render shot 70 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.5.3. Perancangan Scene 8 

Scene 8 memberi kesan mengenai adanya perubahan suasana yang dialami Yudhi 

ketika bertemu dengan seorang anak yang bernama Jojo. Yudhi yang awalnya 
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murung memikirkan teman-temannya menjadi bahagia karena masih ada seorang 

anak yang ingin bermain layangan. Selain itu, adegan ini juga memberikan kesan 

optimisme Yudhi dalam memberikan layangannya kepada Jojo, dengan harapan 

masih ada anak selain Yudhi yang gemar bermain layangan. Dalam adegan ini, 

penulis mengambil shot dari film Last Shot yakni ketika sang anak kembali 

menggunakan kameranya yang rusak, film Ralph Breaks the Internet yakni ketika 

Ralph tidak lagi berselisih dengan Vanellope, serta film Love On The Balcony 

ketika sang kakek melihat tetangganya kembali bahagia. 

Shot pada film Last Shot menunjukkan keadaan sang anak yang pada 

awalnya sedih, kemudian menjadi bahagia karena kamera yang awalnya rusak 

menjadi berfungsi kembali. Hal tersebut serupa dengan keadaan Yudhi yang pada 

awalnya murung, kemudian menjadi bahagia karena bertemu seorang anak yang 

ingin bermain layangan. Shot dalam film Ralph Breaks the Internet menunjukkan 

keadaan Ralph yang lega dan tenang karena tidak lagi berselisih dengan 

Vanellope. Hal tersebut serupa dengan keadaan Yudhi yang lega karena masih ada 

anak yang ingin bermain layagan. Shot film Love On The Balcony menunjukkan 

keadaan sang kakek yang bahagia karena berhasil membuat tetangganya bahagia. 

Hal tersebut serupa dengan keadaan Yudhi yang bahagia ketika ia melihat anak 

yang diberi layangan merasa senang dengan layangan tersebut. Oleh sebab itu, 

ketiga shot tersebut memiliki situasi yang mirip dengan keadaan scene 8. 
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Gambar 3.48 Storyboard scene 8 

(Dokumentasi Pribadi) 

Pada storyboard di atas, penulis mengambil salah satu shot yang mewakili 

keseluruhan suasana dalam scene 8. Penulis mengambil shot 81, yakni shot ketika 

Yudhi sedang berdiri melambaikan tangan kepada Jojo. Dalam shot tersebut, 

tampak Yudhi yang tersenyum bahagia sambil melambaikan tangannya. Shot 

tersebut merupakan bagian akhir dari scene yang memperlihatkan kebahagiaan 

Yudhi, di mana ia merasa lega bahwa masih ada anak-anak yang senang bermain 

layangan. Shot 81 dapat menjadi kunci bahwa scene 8 memberikan kesan atau 

suasana yang membahagiakan sebagai akhir dari cerita. 

 

Gambar 3.49. Shot 81 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Alternatif 1 mengambil contoh dari shot film Last Shot. Film ini 

menggunakan warna analogus yang didominasi oleh warna kuning dan jingga. 

Warna kuning dalam adegan tesebut terlihat pada warna langit, sementara warna 

jingga pada adegan tersebut terlihat pada warna bangunan. Warna analogus 

kuning dan jingga merupakan warna yang saling berdampingan satu sama lain 

pada roda warna (Bleicher, 2012). Pemberian warna analogus pada shot tersebut 

dapat menekankan kesan bahagia dan optimisme yang dialami oleh sang anak 

pada shot tersebut. Oleh sebab itu, penulis menggunakan warna analogus yang 

serupa dengan shot film Last Shot untuk menekankan kesan bahagia yang 

dirasakan Yudhi sebagai akhir dari cerita. Pemberian warna analogus dalam 

penekanan suasana tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Bond (2015). 

  

Gambar 3.50. Acuan warna adegan film Last Shot 

(Last Shot, 2016) 

Dalam adegan tersebut, terdapat warna kuning pada langit. Bila dikaitkan 

dengan teori Plutchik (dalam Karimova, 2017), warna kuning dapat memberikan 

kesan bahagia. Oleh sebab itu, warna kuning pada langit dapat memberikan kesan 

yang membahagiakan pada adegan tersebut, di mana sang anak merasa senang 
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karena kamera miliknya berfungsi kembali. Warna kuning pada langit memiliki 

parameter hue sebesar 33°, saturation 48%, dan value 96%. 

Kemudian, terdapat warna kuning-jingga pada salah satu tembok 

bangunan. Warna kuning-jingga dapat memberikan kesan optimisme (Plutchik, 

dalam Karimova, 2017). Oleh sebab itu, warna kuning jingga pada tembok 

bangunan dapat menggambarkan kesan optimisme yang dirasakan oleh sang anak, 

di mana ia menjadi percaya diri dengan kameranya yang rusak. Warna kuning-

jingga pada tembok bangunan memiliki hue sebesar 26°, saturation 53%, dan 

value 95%. Selain warna kuning, terdapat warna merah pada tembok rumah yang 

menjadi latar belakang dari adegan tersebut. Bila dikaitkan dengan teori Edwards 

(2004), warna merah dapat memberikan kesan semangat yang tumbuh. Oleh sebab 

itu, warna merah pada tembok rumah dapat menggambarkan semangat sang anak 

yang tumbuh setelah ia mendapatkan kameranya kembali. Warna merah pada 

tembok bangunan tersebut memiliki parameter hue sebesar 13°, saturation 47%, 

dan value 68%. 

     

Gambar 3.51. HSV langit dan tembok rumah 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan hal tersebut, dalam perancangan color script scene 8, penulis 

menggunakan warna kuning pada langit. Warna kuning pada langit mengacu pada 
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warna kuning langit pada adegan film Last Shot. Dengan menggunakan warna 

kuning tersebut, suasana pada scene 8 dapat memberikan kesan yang 

membahagiakan, di mana Yudhi merasa bahagia karena melihat Jojo yang senang 

bermain layangan. Warna kuning pada langit memiliki parameter warna yang 

mendekati warna langit pada adegan film Last Shot, yakni dengan hue sebesar 

30°, saturation 38%, dan value 100%. 

Selanjutnya, penulis menggunakan warna kuning-jingga pada salah satu 

tembok rumah. Warna kuning-jinga tersebut mengacu pada warna kuning-jingga 

tembok bangunan dalam film Last Shot. Penggunaan warna kuning-jingga 

tersebut dapat menggambarkan sikap optimisme Yudhi dalam scene 8, di mana ia 

menjadi yakin bahwa masih ada anak yang senang bermain layangan. Warna 

kuning-jingga pada tembok rumah memiliki parameter warna yang mendekati 

warna tembok bangunan dalam adegan film Last Shot, yakni dengan hue sebesar 

24°, saturation 44%, dan value 83%. Selain menggunakan warna kuning-jingga, 

penulis juga menggunakan warna merah pada tembok pagar. Warna merah 

tersebut mengacu pada warna merah tembok rumah dalam adegan film Last Shot. 

Warna merah tersebut mampu menggambarkan rasa semangat Yudhi yang 

tumbuh ketika ia mengetahui bahwa masih ada anak yang gemar bermain 

layangan. Warna merah pada tembok pagar memiliki parameter warna yang 

mendekati warna merah pada tembok rumah dalam adegan film Last Shot, yakni 

dengan hue sebesar 17°, saturation 47%, dan value 55%. 
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Gambar 3.52. HSV langit, tembok rumah, dan pagar 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penggunaan warna pada film Last Shot menggunakan warm color yang 

didominasi oleh jingga. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan warm color dalam 

film Mengejar Layangan yang didominasi oleh jingga dapat memberikan suasana 

scene yang menghangatkan atau terasa nyaman ketika Yudhi merasa bahagia. 

Penerapan makna warna jingga tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh 

Edwards (2004). 

 

 

Gambar 3.53. PCS dan alternatif 1 scene 8 

(Dokumentasi Pribadi) 

Alternatif 2 mengambil contoh dari shot film Ralph Breaks the Internet. 

Shot tersebut menggunakan warna analogus yang didominasi oleh warna jingga. 

Penggunaan warna analogus tersebut dapat menekankan rasa lega dan nyaman 

Ralph ketika ia tidak lagi berselisih dengan Vanellope. Oleh sebab itu, penulis 
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menggunakan warna analogus yang serupa dengan shot tersebut untuk 

menekankan rasa bahagia Yudhi ketika setelah ia memberikan layangan kepada 

Jojo. Penekanan suasana dengan warna analogus tersebut sesuai dengan teori yang 

dijelaskan oleh Bond (2015). 

  

Gambar 3.54. Acuan warna adegan film Ralph Breaks the Internet 

(Ralph Breaks the Internet, 2018) 

Berdasarkan adegan tersebut, terdapat warna jingga pada lantai dan baju 

Ralph. Bila dikaitkan dengan teori Edwards (2004), warna merupakan warna yang 

dapat memberikan kesan hangat, sehingga membuat suasana menjadi terlihat 

nyaman. Oleh sebab itu, warna jingga pada adegan tersebut mampu memberikan 

suasana yang menghangatkan, di mana Ralph merasa nyaman dan lega karena 

perselisihan dengan sahabatnya telah berakhir. Warna jingga pada lantai memiliki 

parameter hue sebesar 15°, saturation 30%, dan value 100%. Selain pada warna 

lantai, warna jingga juga terdapat pada baju Ralph dengan intensitas warna yang 

cukup berbeda dengan warna lantai. Warna jingga pada baju tersebut memiliki 

parameter hue sebesar 11°, saturation 63%, dan value 100%. 
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Selain warna jingga, terdapat warna merah pada pakaian luar Ralph. 

Warna merah merupakan warna yang dapat memberikan kesan semangat 

(Edwards, 2004). Oleh sebab itu, warna merah pada baju Ralph dapat 

menggambarkan semangat Ralph dalam menghadapi hari barunya usai kembali 

berteman dengan sahabatnya. Warna merah pada baju Ralph tersebut memiliki 

parameter hue sebesar 10°, saturation 59%, dan value 57%. 

     

Gambar 3.55. HSV lantai dan pakaian Ralph 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan hal tersebut, dalam perancangan color script scene 8, penulis 

menggunakan warna jingga pada warna langit. Warna jingga tersebut mengacu 

pada warna lantai dalam adegan film Ralph Breaks the Internet. Dengan 

memberikan warna jingga tersebut, adegan dalam scene 8 dapat memberikan 

kesan suasana yang menghangatkan, di mana adegan tersebut memperlihatkan 

Yudhi merasa bahagia setelah melihat Jojo yang dengan senang hati menerima 

layangan dari Yudhi. Warna jingga pada langit memiliki parameter warna yang 

mendekati warna jingga pada lantai dalam adegan film Ralph Breaks the Internet, 

yakni dengan hue sebesar 25°, saturation 25%, dan value 100%. 

Selanjutnya, penulis juga menggunakan warna jingga pada tembok rumah. 

Warna jingga tersebut mengacu pada warna baju Ralph dalam adegan film Ralph 
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Breaks the Internet. Warna jingga tersebut memiliki makna yang sama pada 

warna jingga seperti yang dijelaskan sebelumnya, yakni dapat memberikan 

suasana adegan yang menghangatkan. Warna jingga pada tembok rumah memiliki 

parameter warna yang mendekati dengan warna jingga baju Ralph dalam adegan 

film Ralph Breaks the Internet, yakni dengan hue sebesar 10°, saturation 57%, 

dan value 100%. Kemudian, penulis juga menggunakan warna merah pada 

tembok pagar. Warna merah tersebut mengacu pada warna merah pakaian luar 

Ralph dalam adegan film Ralph Breaks the Internet. Warna merah tersebut dapat 

menggambarkan semangat Yudhi yang muncul setelah memberikan layangannya 

kepada Jojo. Warna merah pada tembok pagar memiliki parameter warna yang 

mendekati warna merah pakaian luar Ralph dalam adegan film Ralph Breaks the 

Internet, yakni dengan hue sebesar 14°, saturation 54%, dan value 58%. 

     

Gambar 3.56. HSV langit, tembok rumah, dan tembok pagar 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penggunaan warna pada film Ralph Breaks the Internet menggunakan 

warm color yang didominasi oleh jingga. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan 

warm color dalam film Mengejar Layangan yang didominasi oleh jingga dapat 

memberikan suasana scene yang menghangatkan atau terasa nyaman ketika Yudhi 

merasa bahagia. Penerapan makna warna jingga tersebut sesuai dengan teori yang 

dijelaskan oleh Edwards (2004). 
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Gambar 3.57. PCS dan alternatif 2 scene 7 

(Dokumen Pribadi) 

Alternetif 3 berasal dari shot film Love On The Balcony. Shot tersebut 

menggunakan warna komplementer kuning-jingga dan sedikit biru. Penggunaan 

warna komplementer pada shot tersebut dapat mendukung situasi yang harmonis 

antara sang kakek dan tetangganya yang tidak lagi bermusuhan. Oleh sebab itu, 

penulis menggunakan warna komplementer yang serupa dengan shot tersebut 

untuk mendukung situasi yang harmonis antara Yudhi dan Jojo, meskipun 

sebelumnya mereka berdua memiliki preferensi mainan yang berbeda. 

  

Gambar 3.58. Acuan warna film Love On The Balcony 

(Love On The Balcony, 2017) 
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Berdasarkan adegan tersebut, terdapat warna biru pada langit. Bila 

dikaitkan dengan teori Edwards (2004), warna biru dapat memberikan suasana 

yang menenangkan. Oleh sebab itu, warna biru pada langit tersebut dapat 

menggambarkan suasana yang menenangkan, di mana tidak ada lagi perselisihan 

antara sang kakek dengan tenagganya. Warna biru pada langit tersebut memiliki 

parameter hue sebesar 211°, saturation 27%, dan value 83%. Selain itu, terdapat 

warna kuning pada tembok bangunan. Bila dikaitkan dengan teori Plutchik (dalam 

Karimova, 2017), warna kuning dapat memberikan kesan bahagia. Oleh sebab itu, 

warna kuning pada tembok dapat menggambarkan suasana adegan yang 

membahagiakan, di mana sang kakek merasa bahagia karena melihat tetangganya 

kembali bahagia. Warna kuning pada tembok bangunan memiliki parameter hue 

sebesar 32°, saturation 40%, dan value 100%. 

   

Gambar 3.59. HSV langit dan tembok bangunan 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan hal tersebut, dalam perancangan color script scene 8, penulis 

menggunakan warna biru pada langit. Warna biru pada langit tersebut mengacu 

pada warna biru langit dalam adegan film Love On The Balcony. Dengan 

menggunakan warna biru tersebut, adegan pada scene 8 dapat memberikan kesan 

suasana yang menenangkan, di mana Yudhi merasa lega karena masih ada anak 

yang senang bermain layangan. Warna biru pada langit tersebut memiliki 
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parameter warna yang mendekati warna biru langit dalam adegan film Love On 

The Balcony, yakni dengan hue sebesar 211°, saturation 18%, dan value 99%. 

Selanjutnya, penulis juga menggunakan warna kuning pada tembok 

rumah. Warna kuning tersebut mengacu pada warna kuning tembok bangunan 

dalam adegan film Love On The Balcony. Dengan menggunakan warna kuning 

tersebut, adegan pada scene 8 dapat memberikan kesan yang membahagiakan, di 

mana Yudhi merasa bahagia setelah memberikan layangannya kepada Jojo. 

Warna kuning pada tembok rumah memiliki parameter warna yang mendekati 

warna kuning pada tembok bangunan dalam adegan film Love On The Balcony, 

yakni dengan hue sebesar 39°, saturation 47%, dan value 77%. 

   

Gambar 3.60. HSV langit dan tembok rumah 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penggunaan warna pada film Love On The Balcony menggunakan warm 

color yang didominasi oleh kuning-jingga. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan 

warm color berupa jingga dapat memberikan suasana scene yang menghangatkan 

atau terasa nyaman ketika Yudhi merasa bahagia. Penerapan makna warna jingga 

tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Edwards (2004). Selain itu, 

warna kuning juga memberikan kesan optimisme seperti yang dijelaskan oleh 

Plutchik (dalam Karimova, 2017). 
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Gambar 3.61. PCS dan alternatif 3 scene 7 

(Dokumentasi Pribadi) 

Penulis kemudian melakukan perancangan akhir berdasarkan ketiga 

alternatif dan parameter warna yang telah ditentukan. Dalam melakukan 

pewarnaan langit, penulis menggunakan warna kuning seperti pada alternatif 

pertama (Last Shot). Warna kuning pada alternatif pertama, khususnya pada 

warna langit, dapat memberikan kesan suasana yang membahagiakan, di mana 

Yudhi merasa bahagia setelah ia melihat bahwa masih ada anak yang senang 

bermain layangan. Oleh sebab itu, warna kuning langit pada perancangan akhir 

memiliki parameter hue sebesar 30°, saturation 38%, dan value 100%. 

Kemudian, penulis juga menggunakan warna kuning-jingga pada tembok 

rumah. Warna kuning-jingga pada pagar mengikuti warna kuning-jingga tembok 

rumah pada alternatif pertama (Last Shot). Warna kuning-jingga pada alternatif 

pertama tersebut dapat memberikan kesan optimisme terhadap Yudhi, di mana ia 

menjadi yakin bahwa masih ada anak yang senang bermain layangan. Warna 

kuning-jingga pada tembok pagar tersebut memiliki parameter hue sebesar 24°, 

saturation 44%, dan value 83%. 
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Selanjutnya, penulis juga menggunakan warna merah pada tembok pagar. 

Warna merah pada tembok pagar tersebut mengacu pada warna tembok pagar 

pada alternatif kedua (Ralph Breaks the Internet). Warna merah pada alternatif 

kedua tersebut dapat menggambarkan semangat Yudhi yang tumbuh, di mana 

Yudhi menjadi bahagia setelah melihat Jojo yang dengan senang hati menerima 

dan memainkan layangan pemberian Yudhi. Berdasarkan hal tersebut, warna 

merah pada tembok pagar memiliki parameter hue sebesar 14°, saturation 54%, 

dan value 58%. 

  

Gambar 3.62. Color script shot 81 

(Dokumentasi Pribadi) 

Setelah membuat perancangan color script pada salah satu shot, yakni shot 

81, penulis melanjutkan perancangan color script terhadap shot-shot lain yang ada 

pada scene 8. Shot-shot yang terdapat pada scene 8 meliputi shot 74 hingga 80. 

Setiap adegan pada shot-shot tersebut memiliki pesan dan makna yang serupa 

dengan shot 81. Oleh sebab itu, penulis merancang color script pada shot-shot 

tersebut dengan warna yang mengacu pada warna shot 81. 
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Gambar 3.63. Perancangan akhir color script scene 8 

(Dokumentasi Pribadi) 

Berdasarkan color script yang telah dibuat, penulis menerapkan warna 

yang ada pada color script tersebut ke dalam karya animasi “Mengejar 

Layangan”. Dalam proses produksi tersebut, komponen yang perlu diperhatikan 

untuk menciptakan warna pada color script tersebut adalah tekstur dan tata 

cahaya. Penulis menggunakan tekstur dengan hue yang menyerupai warna dalam 

color script sebagai dasar pewarnaan pada setiap objek yang ada pada film. 

Selanjutnya, penulis memberikan cahaya skylight sebagai pembentuk kedalaman 

atau depth dari setiap objek yang ada, sehingga terlihat memiliki bentuk 3 

dimensi. Selanjutnya, penulis menambahkan cahaya directional sebagai cahaya 

utama sekaligus menunjukkan arah datangnya cahaya matahari. Cahaya skylight 

memiliki intensitas dengan multiplier 0.65, sementara cahaya directional memiliki 

intensitas dengan multiplier 2.0. Hal tersebut menyesuaikan dengan keadaan 

cahaya sore seperti pada color script. Berikut adalah salah satu hasil gambar film 

setelah melalui proses rendering. 
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Gambar 3.64. Hasil render shot 81 

(Dokumentasi Pribadi) 
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