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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1.   Gambaran Umum 

Untuk Tugas Akhir ini penulis dan tim membuat film animasi pendek berjudul Break 

Zone. Game Break Zone adalah permainan adu fisik secara virtual diantara dua tim. 

Film ini bercerita tentang perjuangan sebuah tim untuk memenangkan turnamen 

Break Zone antar sekolah. Beberapa hal yang dibahas dalam sub-bab ini adalah 

sinopsis, crew, jadwal kerja, dan posisi penulis.  

Metodologi yang digunakan penulis dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini 

adalah kualitatif desrkriptif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitatif 

berarti berdasarkan mutu sedangkan deskriptif berarti bersifat deskripsi; 

menggambarkan apa adanya. Secara umum, metode kualitatif deskriptif menuturkan 

data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan masyarakat, 

hubungan antarvariabel, pertentangan  dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap 

suatu kondisi, perbedaan antar fakta, dan lain-lain. (KBBI, 2005, hal. 258 & 603) 

3.1.1 Sinopsis 

Break Zone merupakan sebuah film animasi dengan latar belakang waktu tahun 2030 

yang menceritakan perjuangan seorang pemuda bersama ketiga anggota timnya 

untuk memenangkan turnamen Break Zone antar sekolah. Break Zone merupakan 

sebuah game yang menggambarkan dunia virtual hasil visualisasi perangkat keras 

berteknologi tinggi. Break Zone banyak digunakan oleh kalangan siswa sebagai 
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sarana hiburan dan olahraga. Salah satu feature yang paling populer adalah Zona 

Virtual yang digunakan untuk pertarungan. Setiap pemain dilengkapi dengan senjata 

yang sesuai dengan kemampuan atletik mereka dan didunia tersebut pemain tidak 

akan mengalami damage secara langsung karena dalam dunia tersebut, fisik mereka 

hanya dalam rupa virtual.   

Cerita berawal ketika seorang pemuda bernama Len, murid baru di Cloud 

Academy yang dipilih oleh kepala sekolah untuk menjadi anggota terakhir tim 

perwakilan sekolah dalam turnamen Break Zone. Anggota tim yang telah terbentuk 

sebelumnya menentang keputusan tersebut karena Len merupakan anak baru dan 

masih belum diketahui kemampuan khususnya dalam bermain Break Zone. Karen, 

salah satu anggota tim Break Zone dari sekolah tersebut memutuskan untuk 

menantang Len untuk mencari tahu kemampuan anggota baru tersebut. Pada 

akhirnya, Len berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan akhirnya diterima 

menjadi anggota tim inti sekolah.  

Ketika menghadapi final dari turnamen Break Zone, Len dan timnya salah  

memilih strategi sehingga kondisi mereka terpuruk dan hampir kalah. Ketua tim 

lawan berhasil menyudutkan Len dan membuat tenaga anggota tim Len, Karen, Rika, 

dan Erie terkuras. Dalam kondisi yang kritis itu, Len teringat sebuah jurus yang dapat 

memutarbalikkan kondisi. Pada detik-detik terakhir pertarungan, Len berhasil 

mengumpulkan kekuatan para anggotanya sehingga kekuatannya kembali penuh. 

Dengan kekuatan penuh, Len dapat mengeluarkan jurus terakhirnya untuk 

memenangkan turnamen Break Zone.   
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3.1.2 Crew 

Crew animasi Break Zone terdiri dari: 

1.) Scriptwriter  : Indahwaty 

Menulis naskah animasi 2D Break Zone. 

2.) Storyboard artist  : Stephanie 

Berperan dalam memvisualisasikan cerita yang dibuat oleh scriptwriter sehingga 

animator memiliki gambaran dasar animasi yang akan dibuat. Storyboard artist 

berperan dalam menerjemahkan naskah dari segi framing. 

3.) Character designer  : Setyawan Nugraha 

Menvisualisasikan karakter yang terdeskripsikan dalam naskah. 

4.) Background colorist  : Marcella Adriani 

Mendesain background yang akan digunakan dalam animasi dan mewarnai 

background yang telah diselesaikan oleh 3D environment artist. 

5.) 3D Environment Artist  : Michelle Gracia 

Berperan dalam membuat environment dalam format 3D yang akan digunakan 

dalam animasi. 3D environment artist menyiapkan environment yang sulit bila 

dikerjakan secara manual sehingga menghemat waktu pengerjaan animasi. 

Environment yang telah selesai akan diberikan kepada background artist untuk 

diwarnai.  

6.) 3D Visual Artist  : Alven Resta 

Membuat berbagai objek tambahan yang dibutuhkan dalam animasi.  

 

 

Penulisan Naskah Film ..., Indahwaty, FSD UMN, 2013



56 
 

7.) Animator  : Elizabeth Cynthia Pribadi 

Bertugas untuk membuat animasi karakter yang akan digabungkan dengan 

background. Animator mempelajari gerakan karakter dan sifat setiap karakter 

dan menerapkannya dalam animasi. Animator terdiri dari post to post animator 

yang membuat pose awal dan akhir animasi yang kemudian akan diisi gerakan 

lengkapnya oleh in betweener. 

8.) Post to post animator  : Setyawan Nugraha 

Bertugas membuat post to post animation, yaitu pose awal dan akhir karakter 

yang akan dianimasikan oleh in betweener. 

9.) In Betweener  : Stephanie, Elizabeth Cynthia Pribadi 

Mengisi bagian yang kosong dari post to post animation. 

10.)   Character Colorist    : Angela Nathania 

Mengerjakan semua pewarnaan karakter yang telah dianimasikan oleh animator. 

Colorist pula yang menentuan style pewarnaan serta penyesuaian warna karakter 

yang digabungkan dengan background. 

11.)  Visual effect artist   : Setyawan Nugraha 

Berperan memberikan efek-efek grafis dan visual pada animasi yang telah 

selesai dikerjakan. Efek yang diberikan harus sesuai dengan tema animasi agar 

dapat memberi kesan visual yang baik di mata penonton.  

12.)   Sutradara animasi   : Setyawan Nugraha 

Memutuskan adegan yang akan dipakai dalam pengerjaan animasi, bekerjasama 

dengan storyboard artist dan scriptwriter dalam menentukan angle kamera 
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animasi, mengawasi pengerjaan animasi agar sesuai dengan storyboard yang 

telah dibuat.  

3.1.3 Jadwal Kerja 

Penulis mencari ide dan menulis script selama bulan Mei.  

Time table pengerjaan animasi Break Zone dapat dilihat pada lampiran. 

(Lampiran A, hal. 85) 

3.1.4 Posisi Penulis 

Penulis berperan sebagai scriptwriter dalam project animasi 2D Break Zone. Untuk 

dapat menghasilkan sebuah naskah jadi, penulis harus berkoordinasi dengan 

sutradara dan anggota lainnya untuk menentukan kesesuaian tema dengan cerita.  

3.2.  Tahapan Kerja 

Terdapat tiga tahapan dalam proses pembuatan animasi yaitu pre production, 

production, dan post production. Istilah tersebut juga berlaku dalam proses penulisan 

naskah. Ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam setiap tahapan sebelum 

menghasilkan naskah jadi. 

1.) Pre Production 

Hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan segala referensi yang 

berhubungan dengan genre yang diberikan oleh sutradara. Data berupa gambar dapat 

dijadikan sebagai gambaran visual tentang cerita yang dibuat, sedangkan data berupa 

informasi dapat dijadikan unsur pendukung yang membuat cerita terkesan realistis. 

Dalam tahapan ini, penulis akan banyak berkomunikasi dan berdiskusi dengan 

sutradara untuk membahas ide cerita, jalan cerita, serta karakter dan dunia seperti apa 
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yang diinginkan dalam cerita. Dikumpulkan pula ide dari seluruh tim produksi yang 

kemudian akan dipilah antara yang bisa dan tidak bisa digunakan dalam 

pengembangan cerita.  

2.) Production 

Dalam tahapan ini, semua ini dan referensi yang telah dipilih dan melalui proses 

diskusi dengan sutradara dan tim produksi akan diolah menjadi sebuah cerita dengan 

jalan cerita yang jelas.  Terdapat karakter, environment, konflik, serta plot yang 

saling berkesinambungan dan membentuk sebuah cerita.  Keseluruhan adegan belum 

ditulis dalam format naskah.  

3.) Post production 

Seluruh adegan, lokasi, dialog, dan pergerakan kamera ditulis dalam format naskah. 

Naskah yang telah selesai kemudian diserahkan kepada sutradara untuk direvisi. 

Setelah naskah disetujui maka naskah akan diberikan kepada storyboard artist untuk 

divisualisasikan dalam bentuk storyboard.  

Selama proses pembuatan animasi, cerita dapat mengalami perubahan yakni 

dalam bentuk pemotongan adegan bila sutradara merasa bahwa animasi tidak dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya bila harus mengerjakan keseluruhan cerita.  

3.3. Sumber 

Penulis sebagai scriptwriter melalui berbagai tahapan pencarian ide. Referensi baik 

animasi, film, maupun buku dijadikan sebagai dasar pembuatan cerita, penciptaan 

karakter, serta dunianya.  
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3.3.1. Infinite Stratos 

Infinite Stratos merupakan serial animasi 2D Jepang yang berjumlah 12 episode. 

Serial animasi ini menceritakan kehidupan Orimura Ichika yang merupakan satu-

satunya pria yang mampu mengendalikan robot canggih bernama Infinite Stratos. 

Setting dunia dalam serial animasi ini digambarkan sangat canggih, dimana robot 

yang disebut dengan Infinite Stratos digunakan sebagai sarana olahraga dan ajang 

kemampuan bertempur. Sebelumnya robot tersebut dibuat dengan tujuan menjelajahi 

luar angkasa, namun pihak militer ingin menggunakannya dalam tujuan perang. 

Khawatir dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh Infinite Statos, pemerintah 

memutuskan bahwa penggunaannya hanya sebatas media olahraga dan pertandingan 

antar pelajar.  

Setting dunianya sangat futuristik, disertai dengan plot cerita yang menarik. 

Karakteristik setiap karakter sangat kuat dan menonjol. Ada perbedaan yang besar 

antara karakter yang satu dengan yang lain. Serta ada kejutan-kejutan yang tidak 

terduga dalam beberapa episode.  

 

Gambar 3.1 Kegiatan belajar mengajar dengan teknologi canggih. 
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Sumber: Infinite Stratos 

 

Gambar 3.2 Perangkat untuk mengakses data yang lebih canggih 

Sumber: Infinite Stratos  

 

Gambar 3.3 Robot digunakan untuk kegiatan olahraga 

Sumber: Infinite Stratos  
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Gambar 3.4 Orimura Ichika 

Sumber: Infinite Stratos 

 

Gambar 3.5 Houki Shinonono 

Sumber: Infinite Stratos 
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3.3.2.  Guilty Crown 

Guilty Crown merupakan serial animasi 2D Jepang sebanyak 22 episode dengan 

setting dunia pada tahun 2039. Cerita ini melibatkan tokoh utama yang bernama Shu 

Ouma, seorang remaja pria yang memiliki kekutan “The Power of King” dimana ia 

bisa mencabut senjata dari tubuh setiap manusia. Inti dari cerita ini adalah usaha 

untuk menumbangkan era pemerintahan organisasi internasional GHQ. Diawal cerita 

Shu Ouma bertemu dengan Inori Yuzuriha, seorang idola dalam dunia maya yang 

ternyata merupakan anggota dari “Undertaker”, sebuah organisasi yang berusaha 

untuk menumbangkan kekuasaan GHQ.  

Dunia dalam serial animasi Guilty Crown sangatlah futuristik, dimana berbagai 

elemen kehidupan dengan teknologi canggih menghiasi setiap episode serial animasi 

ini. Selain itu, sisi menarik lainnya adalah konflik yang terjadi antara setiap karakter 

baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri.  

 

Gambar 3.6 Manusia dapat mengakses data dimana saja 

Sumber: Guilty Crown  
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Gambar 3.7 Robot-robot canggih yang digunakan dalam pertempuran. 

Sumber: Guilty Crown 

 

Gambar 3.8 Shu Ouma 

Sumber: Guilty Crown 
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Gambar 3.9 Inori Yuzuriha 

Sumber: Guilty Crown 

3.3.3. Accel World 

Serial animasi 2D Jepang berjumlah 24 episode ini bersettingkan sebuah dunia 

dimana semua akses penting seperti informasi, transaksi jual beli, dan komunikasi 

hanya dilakukan dengan sebuah perangkat kecil yang dipasangkan di leher. Cerita 

berawal dari seorang murid SMA yang bernama Haruyuki Arita yang berfisik gendut 

dan pendek. Karena bentuk fisiknya yang kecil, ia sering menjadi korban penindasan 

teman-temannya yang lain. Kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan 

seniornya yang merupakan idola di sekolah. Sosok perempuan bernama 

Kuroyukihime memberikannya sebuah program bernama “Brain Burst” dimana ia 

akan masuk kedalam sebuah dunia yang mengharuskannya untuk bertarung dengan 
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pemain lain. Seiiring dengan berjalannya waktu, Haruyuki pun menjadi lebih berani, 

percaya diri, dan kuat.  

Cerita ini menarik karena penonton dapat melihat perkembangan psikologi 

seseorang dan usahanya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Banyak pesan 

moral yang dapat diperoleh, seperti bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik 

dalam diri sendiri. Aspek lainnya adalah teknologi dengan sebutan neuro linker yang 

digunakan dalam serial animasi ini sesuai dengan arah perkembangan teknologi yang 

ada sekarang. Semakin kecil namun memiliki kemampuan yang luar biasa. Konsep 

menarik lainnya dari serial animasi ini adalah dunia virtual yang digunakan untuk 

bermain dan  bertarung. Setiap orang memiliki avatar yang tidak mempengaruhi 

tubuh asli pengguna. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, brain burst dapat 

mempengaruhi fisik seseorang dalam kondisi tertentu dan hanya terjadi selama 

beberapa detik.  

 

Gambar 3.10 Dunia virtual yang dijadikan tempat bermain.  

Sumber: Accel World 
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Gambar 3.11 Neuro linker, perangkat untuk melakukan aktivitas virtual. 

Sumber: Accel World 

 

Gambar 3.12 arena pertarungan burst linker 

Sumber: Accel World 

 

3.3.4.  K 

Konsep serial film animasi 2D lainnya yang menghadirkan sebuah dunia yang dihiasi 

dengan teknologi canggih adalah K. Serial animasi sebanyak 13 episode ini memiliki 

tata kota yang futuristik, terlihat dari jenis gadget, bangunan, dan sarana 

transportasinya. Cara penulis untuk menceritakan perjalanan Yashiro Isana, tokoh 
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utama dalam cerita ini juga menarik, karena banyak sekali misteri yang membuat 

penonton harus setia mengikuti kelanjutannya untuk mengetahui keseluruhan cerita.  

 

Gambar 3.13 Gadget canggih dengan teknologi hologram.  

Sumber: K 

 

Gambar 3.14 Transportasi futuristik dengan jalur kereta dibawah jalan raya 

Sumber: K 

3.3.5  Sword Art Online 

Pertarungan didunia virtual juga dihadirkan oleh serial animasi 2D, Sword Art 

Online. Serial animasi sebanyak 25 episode  ini memiliki karakter-karakter dengan 

Penulisan Naskah Film ..., Indahwaty, FSD UMN, 2013



68 
 

karakteristik yang kuat, jalan cerita yang bagus, disertai gerakan pertarungan yang 

halus dan berteknik. Setiap karakter memiliki cerita sendiri disertai dengan 

permasalahannya masing-masing. Penulis membuat pribadi setiap karakter 

berkembang dengan bantuan karakter yang lainnya.  

 

Gambar 3.15 Dunia virtual untuk permainan VMMORPG 

Sumber: Sword Art Online 

 

Gambar 3.16 Tokoh-tokoh Sword Art Online 

Sumber: Sword Art Online 
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3.3.6 Baka to Test 

Serial animasi yang telah habis penanyangannya setelah season kedua adalah Baka to 

Test. Dengan konsep arena pertarungan virtual, terjadilah pertarungan yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap murid. Diceritakan bahwa 

agar setiap kelas dapat memperoleh fasilitas dan pengajaran yang lebih baik mereka 

harus melawan kelas lain. Setiap murid dalam arena pertarungan diwakili oleh avatar 

dan untuk memperoleh poin menyerang mereka harus menjawab soal-soal yang 

diberikan oleh para guru.  

 

Gambar 3.17 Dunia virtual dan avatar untuk bertarung. 

Sumber: Baka to Test 

3.4. Perubahan Cerita 

Ada beberapa perubahan yang  dilakukan oleh penulis sebagai scriptwriter untuk 

animasi 2D Break Zone sebelum menghasilkan sebuah naskah jadi. Perubahan terjadi 

dari segi cerita, yaitu: 
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1.) Ide awal alasan Len dapat masuk kedalam tim ini sekolah dimulai pada 

kesalahan input data yang dilakukan oleh Len. Ia tersasar di gedung anak 

senior dan membuat salah satu murid yang bernama Karen kesal dan 

menantang Len untuk bertarung di arena Break Zone. Karen yang merupakan 

anggota inti tim Break Zone menantang dengan penuh percaya diri, namun 

sayangnya ia mengalami kekalahan saat melawan Len. Salah satu tim inti 

Break Zone, Rika melihat potensi yang ada pada Len dan memintanya untuk 

bergabung. Karen tidak dapat memprotes keputusan Rika karena dia sadar 

bahwa Len memiliki kekuatan yang mereka butuhkan untuk memenangkan 

turnamen Break Zone. Cerita mengalami perubahan dan alasan Len bergabung 

dengan tim inti Break Zone sekolah adalah karena keputusan kepala sekolah.  

2.) Perubahan kedua terjadi pada babak final turnamen Break Zone. Len dan 

timnya gagal melaksanakan strategi awal sehingga Erie yang merupakan 

pemanah timnya jatuh kedalam kepungan lawan. Karen yang panik berusaha 

menolong Erie, namun sayangnya ia tidak berhasil dan ikut ditahan lawan. 

Ketika, Rika, Erie, dan Karen sudah tidak berdaya, terlintas dalam pikiran Len 

tentang jurus terakhir yang hanya bisa digunakan sekali. Ia mengumpulkan 

kekuatan terakhir teman-temannya dan menggunakannya untuk mengeluarkan 

jurus terakhir sehingga ia dan timnya dapat memenangkan turnamen Break 

Zone.  

Sedangkan pada naskah jadi,  Karen, Erie, dan Rika kalah karena musuh 

lebih kuat dari perkiraan mereka. Len mengumpulkan tenaga yang tersisa dari 
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timnya dan menggunakannya untuk mengeluarkan jurus terakhir. Tim Break 

Zone Len pun memenangkan turnamen tersebut.  
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