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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana cara merancang warna dan 

lighting yang dapat mendukung visual storytelling pada film animasi pendek 

“Train of Thought” melalui observasi terhadap film animasi pendek “The Blue 

Umbrella” dan still frame dari film “Monster University” dan “Toy Story 3”.  

Penelitian ini akan menggunakan film animasi pendek “The Blue 

Umbrella” sebagai studi kasus yang utama, dengan dibantu melalui gambar, 

karya, ataupun studi artist professional sebagai referensi ataupun pembanding. 

Pemilihan film “The Blue Umbrella” ini dikarenakan film  ini berdurasi  pendek, 

mempunyai cerita yang sederhana, dan adanya variasi warna di dalam film, 

sehingga penulis menilai ini merupakan film yang ideal untuk topik warna dan 

lighting dalam visual storytelling.   

Untuk studi lighting digunakan still frame dari film “Monster University” 

dan “Toy Story 3” dikarenakan adanya gambar mentah (sebelum melalui proses 

lighting akhir) dari still frame tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai 

pembanding dari hasil sebelum dan sesudah lighting.  

3.1.1. Sinopsis 

Seorang kakek tua berada di sebuah stasiun tua, ia mempunyai sebuah jam saku 

rusak yang berharga bagi dia namun jam nya terlepas dari genggaman dan terjatuh 

di rel kereta api. Kakek berusaha mengambil jam nya, namun fisik tua nya selalu 
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menggagalkannya. Usaha dari kakek semua sia-sia, dan sebuah kereta api datang 

mendekat, kakek dihadapkan pilihan antara menyelamatkan jam nya atau 

membahayakan dirinya. Kakek akhirnya memilih untuk menyelamatkan jamnya, 

ia berhasil menggapai jamnya, namun disaat akhir sebelum kereta datang, 

tangannya terpeleset sehingga ia kehilangan keseimbangan, yang membuat ia 

terkapar di platform kereta dan jam sakunya yang terlempar. Penjaga stasiun 

ternyata menyelamatkan kakek di detik terakhir, dan menemukan jam kakek yang 

terjatuh, kakek berterima kasih kepada penjaga stasiun dan keluar dari stasiun 

dengan bahagia.  

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam proyek ini, penulis bertanggung jawab untuk dalam lighting, rendering, 

dan color grading.  

3.1.3. Peralatan 

Penelitian ini akan menggunakan program Snip It untuk menangkap still frame 

dari film ataupun screenshot, program MovieBarcode Generator untuk 

menghasilkan Movie Barcode, program Adobe Photoshop untuk menganalisa 

value dari gambar, dan kGamut untuk menganalisis gamut warna dari gambar. 

3.2. Tahapan Kerja 

Penelitian ini akan dibagi menjadi dua hal, yaitu penelitian mengenai warna pada 

film “The Blue Umbrella” dan lighting pada still frame dari “Monster University” 

dan “Toy Story 3”. Penelitian mengenai warna berisi tentang observasi bagaimana 

kaitan antara warna dengan cerita pada film pendek berjudul “The Blue 
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Umbrella”. Penelitian ini akan dilakukan secara sistematis, dimulai secara garis 

besar (film secara keseluruhan) hingga spesifik (shot dalam film). Sedangkan 

penelitian mengenai lighting akan berisi tentang observasi perbandingan kontras 

antara shot sebelum dan sesudah proses lighting.  

 Penulis menggunakan metode, teknik, gambar, ataupun studi dari artist 

professional yang ditemukan dari literatur ataupun internet sebagai referensi 

ataupun pembanding dalam penelitian penulis.  Hasil dari observasi ini 

diharapkan dapat digunakan untuk membantu perancangan lighting dan warna 

dari film “Train of Thought”. Proses penelitian ini sendiri terdiri dari 

1. Penjabaran cerita film “The Blue Umbrella”  berdasarkan teori cerita 

2. Observasi bagaimana hubungan antara cerita dan warna pada film “The 

Blue Umbrella” 

3. Observasi bagaimana lighting berperan dalam pengaturan value untuk 

mengarahkan mata penonton.  

 

3.3. Temuan 

3.3.1. Penjabaran Cerita dalam film “The Blue Umbrella” 

Melalui penjabaran teori cerita yang sudah dijabarkan di landasan teori, penulis 

menjabarkan film “The Blue Umbrella” sebagai berikut 

Struktur cerita  

1. Exposition : Di sebuah kota, benda-benda menjadi hidup ketika turun 

hujan, terdapat payung biru yang bahagia ketika ia digunakan (Durasi : 

120 detik) 

Perancangan ligh ..., Ariel Tjahjono, FSD UMN, 2014



40 
 

2. Inciting Incident : Payung biru tersebut bertemu dengan payung merah, 

namun mereka harus berpisah karena pemilik payung tersebut berjalan 

berlawanan arah (Durasi: 58 detik) 

3. Conflict : Payung biru berusaha untuk melepaskan dirinya dari pemiliknya, 

untuk bertemu dengan payung merah (Durasi: 62 detik) 

4. Crisis and Climax : Payung biru berhasil lepas, namun terjatuh di jalanan 

yang ramai, hingga ia tertabrak oleh sebuah mobil (Durasi: 30 detik) 

5. Resolution : Pemilik payung biru menemukan payung biru yang tergeletak, 

ia ternyata bersama pemilik payung merah, payung biru dan payung merah 

pun bisa bertemu kembali (Durasi: 87 detik) 

Elemen Cerita 

1. Karakter : Payung Biru, Payung Merah, Benda lainnya 

2. Setting : Jalan raya di malam hari, ada hujan 

3. Situasi : Baik-baik saja, rusak 

4. Emosi : Senang, sedih, tegang 

3.3.2. Hubungan Antara Warna dengan Cerita pada film “The Blue 

Umbrella” 

3.3.2.1. Movie Barcode  

Berangkat dari metode yang digunakan dalam memproduksi Movie 

Barcode, penulis mencoba untuk menghasilkan  Movie Barcode dari film 

animasi pendek The Blue Umbrella melalui bantuan program 

MovieBarCode Generator. Dimana program ini akan mengambil 50 

sampel still frame dari film, lalu mengkompresnya menjadi berukuran 
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30x600 pixel, lalu menjejerkannya, hingga tercipta gambar abstrak yang 

berukuran 1500x600 pixel.   

 

Gambar 3.1. Screenshot dari Interface Movie BarCode Generator 

 

 

Gambar 3.2. Movie Barcode dari film The Blue Umbrella 

 

3.3.2.2. Diagram Emosi 

Untuk melihat bagaimana hubungan antara warna dengan cerita secara 

lebih spesifik, maka digunakanlah metode color script sebagai referensi 

dalam penelitian. Seperti yang dijabarkan pada landasan teori, color script 

Perancangan ligh ..., Ariel Tjahjono, FSD UMN, 2014



42 
 

merupakan perancangan warna dari film berdasarkan cerita melalui 

visualisasi salah satu bagian tertentu. Dikarenakan tidak ada bentuk color 

script yang baku, penulis menggunakan contoh color script yang penulis 

temukan sebagai referensi penelitian, dimana color script tersebut 

dirancang dengan sederhana dan jelas.   

Dalam contoh dibawah, terlihat bagaimana perancangan color 

script dari Wendell Dalit, seorang visual development artist dari Blue Sky 

Studio. Contoh dibawah ini merupakan tugasnya dalam kelas “Film 

Design with Light and Color” yang diajarkan oleh Dice Tsusumi, Light 

and Color Art Director di Pixar Studio.  

 

Gambar 3.3. Rancangan Color Script oleh Wendell Dalit 
(http://static.squarespace.com/static/51f95d85e4b0d46ee28dbcd6/51f9a6fbe4b002b80b1b6a24/52

db5c9ae4b0d691e03dd7d7/1390107806383/colorscript.jpg?format=1500w) 
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Dari contoh metode diatas, pemilihan warna dikaitkan dengan 

elemen cerita, yaitu emosi. Dibuatlah sebuah diagram yang menunjukan 

dinamika emosi terhadap durasi dari cerita. Selain itu terdapat aturan dari 

simbolisasi warna yang menunjukkan elemen-elemen cerita tertentu, 

dimana saturasi warna berhubungan dengan emosi sedih dan senang, 

sedangkan warna oranye menunjukan setting rumah, warna biru 

menunjukan setting belantara, dan merah menunjukan situasi kekuatan. 

Melalui metode diatas, penulis mencoba untuk membentuk 

diagram berdasarkan emosi yang ada di cerita. Observasi ini dimulai 

dengan mengambil sampel still-frame yang representatif dari masing-

masing bagian struktur cerita.  

Still-frame ini lalu disusun menjadi diagram, dimana sumbu 

vertikal menunjukan variabel emosi, emosi positif menunjukan 

kebahagiaan atau keceriaan, dan emosi negatif menunjukan kesedihan atau 

ketegangan. Sumbu horizontal menunjukan durasi dari film.  

 

Gambar 3.4. Diagram Emosi dalam film The Blue Umbrella 
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Dari diagram ini terlihat terdapat pergerakan emosi di dalam film 

“The Blue Umbrella”. Pada exposition, karakter payung biru 

diperkenalkan dalam keadaan yang ceria yang menunjukan keceriaan, 

dimana posisi emosional berada di sisi positif dekat dengan netral, yang 

berlanjut pada  inciting incident payung biru biru bertemu dengan payung 

merah, tingkat emosional naik.   

Ketika memasuki conflict  mereka terpisahkan, tingkat emosional 

turun, dimana itu mengawali konflik, usaha dari payung biru untuk lepas 

mengandung emosi yang negatif, ketika ia berhasil lepas,  emosi sedikit 

berubah ke positif, hingga memasuki  crisis dan climax, ia lalu tertiup 

kearah jalanan yang ramai, hal itu berujung pada ketika ia ditabrak oleh 

mobil yang melintas, menjadikan itu sebagai bagian paling bawah dari 

emosi negatif. 

Akhirnya, resolution diawali dengan emosi negatif dimana payung 

itu rusak, namun ternyata pemilik payung datang bersama payung merah, 

memulai pergerakan emosi kearah positif, dan akhir film menjadi titik 

puncak dari emosi positif di film ini. 

3.3.2.3. Gamut dan Histogram  

Setelah mengidentifikasi hubungan antara  emosi yang ada di dalam film 

Blue Umbrella ini dengan warna yang ada di dalam film, langkah 

selanjutnya adalah pemrosesan still frame yang representatif untuk 

mendapatkan deskripsi warna dan value nya. Pemrosesan ini 
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menggunakan metode analisa gamut yang berangkat dari metode gamut 

mapping yang dijabarkan oleh Gurney (2011) dan analisa histogram. 

Program yang digunakan adalah KGamut untuk mendapatkan gamut 

warna dan Adobe Photoshop untuk melihat histogram dari gambar.  

 

Gambar 3.5. Tampilan dari Program kGamut 

 

 

Gambar 3.6. Tampilan Window Level Dari Program Adobe Photoshop 
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Gambar 3.7. Gamut dan Histogram dari Film The Blue Umbrella 

 

1. Exposition  

Gamut memanjang dan terbatas, menunjukan warna yang sangat terbatas, 

dimana warna biru menjadi hue yang dominan, terdapat sedikit hue merah 

oranye. Intensitas atau saturasi dari warna cenderung rendah. Kontras 

warna rendah. 

Value dominan berada di bagian kiri histogram atau shadow, 

sedangkan bagian paling terang dari gambar berada di bagian tengah atau 

mid-tones. Kontras value minim, dimana penyebaran histogram cenderung 

terkumpul di shadow.   

2. Inciting Incident 

Gamut  lebih lebar dan memanjang, terdapat dua hue yang cukup 

dominan, yaitu biru dan merah, dengan saturasi yang cukup tinggi, namun 

warna warm lebih dominan di dalam gambar, selain itu terdapat sedikit 

magenta. Kontras warna tinggi dimana terdapat terdapat dua hue dengan 

saturasi cukup kuat.  

Perancangan ligh ..., Ariel Tjahjono, FSD UMN, 2014



47 
 

Value dominan berada di shadow, dengan bagian paling terang berada di 

midtones, kontras value minim, dimana penyebaran histogram cenderung 

terkumpul di shadow. 

3. Conflict 

Gamut memanjang dan sangat dominan di hue biru-hijau, hue warm hanya 

ada sedikit sekali. Saturasi tinggi pada hue biru. Kontras warna rendah, 

dimana warna cool sangatlah dominan. 

Value dominan berada di shadow, bagian paling terang gambar berada 

di mid-tones, kontras value minim, dimana penyebaran histogram 

cenderung terkumpul di shadow. 

4. Crisis & Climax 

Gamut warna secara dominan berada di hue cool, namun terdapat hue 

merah. Intensitas dari warna cool maupun warna merah cukup kuat. 

Kontras warna cukup tinggi. 

Value tersebar, namun tedapat bagian highlight yang sangat kuat, 

terdapat bagian shadow yang cukup banyak. Kontras value tinggi, dimana 

bagian paling gelap dan bagian terang gambar berada cukup jauh. 

5. Resolution 

Gamut warna memangjang dan cukup lebar ke arah hue warm, menjadikan 

warm sebagai hue dominan, namun terdapat sedikit hue cool. Intensitas 

dari hue warm tinggi, sedangkan intensitas dari hue cool tidak terlalu kuat. 

Kontras warna yang dihasilkan cukup tinggi. 
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Value tersebar, namun dominan pada shadow, bagian paling terang 

berada di highlights, kontras value cukuplah tinggi, dimana bagian paling 

gelap dan terang berada di posisi yang berjauhan di histogram. 

 

3.3.3. Observasi Peran Lighting dalam Mengarahkan Mata Penonton 

Seperti yang dijelaskan pada tinjauan pustaka, tujuan utama dari lighting adalah 

mengarahkan mata, melalui prinsip-prinsip komposisi. Pada pembelajaran 

komposisi, hal yang terutama adalah pengorganisasian visual. Pengorganisasian 

visual akan lebih mudah dilakukan ketika visual tersebut disederhanakan. Hal 

tersebut menjadi dasar dalam penelitian kali ini. 

 

Gambar 3.8. Contoh studi Lighting pada film Noir oleh Jason Scheier 
(http://4.bp.blogspot.com/-5UKA5sPDMV0/UlhjA0IZ7PI/AAAAAAAAIFM/2eTF_w0qhg0/ 

s1600/week1_color_lighting_scheier.png) 
 

Studi lighting yang dilakukan oleh Jason Scheier, seorang visual 

development artist di DreamWorks Studio, menunjukan bagaimana peran lighting 

dalam komposisi akhir. Dengan penghilangan warna dan penyederhanaan gambar, 

dapat terlihat bagaimana value berperan dalam membentuk gambar. Proses 

penghilangan warna dan penyederhanaan dari gambar dilakukan melalui Adobe 

Perancangan ligh ..., Ariel Tjahjono, FSD UMN, 2014



49 
 

Photoshop dengan cara menghilangkan saturasi warna sehingga yang tertinggal 

hanya informasi value dan pemberian efek posterize untuk menyederhanakan  

jumlah value.  

 

Gambar 3.9. Screenshot dari Proses Posterization 

Untuk mengetahui bagaimanakah peran lighting dalam membentuk 

komposisi akhir dari gambar, maka digunakanlah beberapa sampel film-film yang 

memiliki gambar sebelum proses lighting dan setelah proses lighting. 
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Gambar 3.10. Shot dari “Monster University” Sebelum dan Sesudah Lighting dan hasil 
Posterize nya. 

(http://i2.wp.com/www.cgmeetup.net/home/wp-content/uploads/2013/06/Monsters-University-
Animation-and-Simulation.jpg, 2014 ) 

 
 

 

Gambar 3.11. Shot dari “Toy Story 3” Sebelum dan Sesudah Lighting serta Hasil 
Posterize 

(http://www.fxguide.com/wp-content/uploads/2012/04/noGI.jpg) 
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