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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Animasi 3D "The Walking Bat" ialah sebuah animasi 3 dimensi dengan durasi 

kurang lebih empat menit, film ini sendiri mengangkat genre comedy drama dan 

menceritakan tentang seorang kelelawar yang takut akan terbang dan pada suatu 

ketika dia bertemu dengan seekor kucing yang membuatnya jatuh hati. 

Pertemuannya dengan si  kucing tersebut membuat hidupya jauh berbeda. 

The Walking Bat sendiri mempunyai 3 karakter yang berperan penting 

dalam filmnya.Yang pertama ialah seekor kelelawar yang suka makan mangga, 

lalu seekor kucing yang senang bermain-main dengan kunang-kunang , dan seekor 

anjing bersifat over protektif yang selalu ingin mengusir siapapun yang masuk 

kedalam rumahnya.  

Lingkungan dalam film ini sendiri mengambil lingkungan sebuah komplek 

dan bersebelahan dengan pekarangan, sehingga dapat menimbulkan kesan 

binatang liar dan rumahan. Binatang liar sendiri diwakilkan oleh tokoh kelelawar 

dan binatang rumahan sendiri oleh tokoh kucing. 

Proyek The Walking Bat sendiri  dikerjakan oleh  4 orang, yaitu penulis 

sebagai storyboard artist, Bonifasius Pakarianto sebagai  character design dan 

modeling, Ganidra Rai Baryandi sebagai animator dan Richard Gozali sebagai 

technical director. 
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3.2. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah beberapa refensi video 

yang mengandung unsur comedy. Yang diteliti oleh penulis ialah dari sudut 

comedy device dan shot-shot yang ada di dalam film. 

Daftar film yang akan dianalisa antara lain ialah Presto, Tangled, Ratatouille, La 

Luna dan juga The Croods. 

3.3.  Metodologi Penelitian  

1. Analisa comedy device dari refrensi film 

Penulis melakukan analisa dari apa saja comedy device yang dipakai dari film                                               

animasi 3d  ataupun live action. 

2. Analisa shot dari refrensi film 

Penulis melakukan analisa dari apa saja shot yang dipakai dari film animasi 3d 

ataupun live action. 

3. Analisa gaya visual comedy 

Penulis menganalisa gaya visual sebuah animasi comedy dan apa yang 

membedakannya dengan gaya visual genre lainnya. 
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3.4. Proses Perancangan 

1. Memfokuskan Jenis Comedy. 

Sebelum penentuan comedy device penulis menentukan jenis comedy terlebih 

dahulu. Fokus comedy the Walking Bat sendiri ialah  situational comedy atau 

yang lebih kita kenal dengan sitcom. Sitcom sendiri ialah comedy yang 

menggunakan situasi sebagai acuan comedy. Setelah menentukan jenis comedy 

utamanya kita baru bisa memilih comedy device apa yang kan kita masukan ke 

dalam sitcom tersebut. Situasi utama si Bat adalah dia seorang kelelawar yang 

tidak bisa terbang. Berikut merupakan situasi turunan dari situasi utama yang 

penulis pilih dalam film the walking Bat sendiri. 

a. Situasi Bat yang tidak dapat terbang. 

b. Situasi Bat yang mencoba belajar terbang secara instan. 

c. Situasi Bat memasuki pagar yang ternyata  dijaga anjing dengan 

 berkaki roda. 

d. Situasi Bat memanjat tembok dan ternyata ada beling pelindung 

 tembok yang demikian tajam sehingga dapat memotong daun. 

e. Situsi Bat hendak menemui kucing dengan ketapel. 

f. Situasi Bat yang hampir celaka karena hampir jatuh ke mulut 

 anjing namun berhasil selamat dengan berlari diatas anjing. 
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2.  Membuat storybeats/Beatboard 

Dalam membuat storyboard pertama-tama penulis melakukan breakdown 

terhadadap script cerita, pembagian  breakdown beradasarkan kejadian-kejadian 

yang ada di dalam script namun lebih dibagi  ke dalam beat-beat tertentu. 

Berikut adalah beat-beat yang telah dibagi oleh penulis : 

a. Bat mengambil buah 

b.  Bat melihat kucing dan terpukau 

c.  Bat memanjat tembok 

d.  Bat melewati pagar yang dijaga anjing 

e.  Bat belajar terbang 

f.  Bat dihadang anjing  

g.  Bat bertemu dengan kucing 

Setelah membagi ke dalam beat-beat tertentu penulis memulai melakaukan sketsa 

kecil yang disebut thumbnail. 
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Gambar 3.1. Thumbnail 

Setelah membuat thumbnail dilanjutkan dengan melakukan pembuatan storyboard 

yang dilakukan melalui  digital sketch agar lebih mudah dijadikan animated 

storyboard. 

 

Gambar 3.2. Sketsa Digital 

 Gambar diatas merupakan contoh  storyboard yang telah dilakukan  digital 

sketch oleh penulis, dalam pengerjaannya penulis menggunakan  Adobe 
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Photoshop dengan mengunakan window animation lalu dilanjutkan ke dalam 

Adobe After effect untuk membuatnya menjadi animated. 

3. Menentukan timing atau durasi dari tiap shot 

Menentukan timing dalam suatu pembuatan storyboard merupakan hal penting, 

karena durasi dapat menentukan dalam pemberian informasi kepada penonton, 

dan juga timing dan durasi sangat berpengaruh dalam  pacing film yang berperan 

membangun mood ke dalam penonton. 

3.5. Hasil Penelitian 

Film the Walking Bat sendiri mempunyai unsur comedy didalamnya oleh karena 

itu penulis menganalisa beberapa comedy device  dan juga shot-shot  yang 

digunakan di dalam beberapa film tertentu. 

Berikut adalah hasil analisa penulis dari film animasi Presto, Ratatouille, Tangled, 

The Croods. 

3.5.1. Hasil Analisa Comedy device 

Presto 

Setelah mengalisa comedy device yang terdapat di dalm film ini penulis dapat 

menemukan bahwa terdapat 2 buah comedy device dalam film tersebut 
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1. Character Driven comedy 

 

Gambar 3.3. Character Driven Comedy 

Character driven comedy merupakan bentuk lelucon(gags) yang dihasilkan dari 

tindakan dan emosi sang karakter itu sendiri di depan kamera (Hicks,2008). 

Tindakan dan emosi itu dapat disimpulkan menjadi sesuatu yang kita sebut sifat, 

yang dari film Presto menghasilkan sifat yang destruktif. Dalam hal ini kelucuan 

muncul dari sifat si kelinci (Alec-Kazam) yang baik berubah jadi usil terhadap 

rekannya sang pesulap (Presto) akibat tidak diberi haknya yang berupa wortel. 

2.  Rection and Takes 

Bentuk lelucon ini merupakan lelucon sebab akibat, dimana sebuah kejadian 

konyol disebabkan oleh sebuah tindakan, yang dapat berupa ketidaksengajaan 

atau memang disengaja. 
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Gambar 3.4. Reaction  and Takes (a) 

 Dapat dilihat pada gambar 3.4.  Presto mengeksploitasi comedy device ini 

habis-habisan terlihat dari  gambar yang mengambarkan sang Alec-Kazam 

menyetrum Presto. 

 

Gambar 3.5. Reaction  and Takes (b) 

 Pada gambar 3.5. Presto pun bereaksi. Reaksi yang ditimbulkan oleh 

Presto sangatlah unik, yaitu dengan menari-nari disertai dengan backsound yang 

sesuai dengan tarian  Presto yang membuat scene ini  jadi terlihat sangat lucu. 
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3.5.2. Hasil Analisa Shot 

 

Gambar 3.6. La Luna 

Disini, penulis mengambil referensi adegan dari film animasi La Luna. Pada 

Gambar 3.5, penulis mengambil referensi dari film La Luna  yang merupakan 

acuan sang penulis dalam membuat shot adegan saat si Bat memanjat pohon.Pada 

gambar pertama terlihat adegan anak kecilmemanjat tangga keatas. Adegan 

memanjat ini memakan waktu sekitar 2 detik saja. Disini penulis memperhatikan 

durasinya saja tidak memperhatikan komposisinya. 

 

Gambar 3.7. La Luna 
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 Pada gambar 3.6. terlihat anak kecil memanjat tangga, dimana komposisi 

yang dibuat menggunakan medium longshot dan high angle untuk  

memperlihatkan suatu interaksi dari si anak kecil dan tangganya yang sengaja 

dibuat high angle dan sedikit dutch angle untuk memperlihatkan kesan tegang dan 

rapuh dari tangga itu sendiri. Penggunaan high angle melambangkan kecilnya  

eksistensi si karakter dengan bulan diatasnya, kemudian bayangan di laut juga 

menunjukan hal yang sama dengan memakan hampir seperempat frame. Durasi 

shot ini ialah 4 detik. 

 

Gambar 3.8. Ratatouille 

Pada referensi berikutnya pada film Ratatouille, penulis mengambil shot yang 

memperlihatkan sang Ratatouille terpukau oleh keajaiban Paris. Penulis 

mengambil shot ini sebagai acuan untuk shot penulis disaat Bat terpukau terhadap 

si kucing.  Bisa dilihat di dalam shot diatas terjadi pergerakan kamera yaitu tilt ke 

atas, dari yang hanya terlihat atap rumah saja sehingga terlihat megahnya kota 

Paris. durasi yang diperlukan  shot ini dalam pergerakan tilt dari hanya atap 

sampai terlihat kota paris ialah 4 detik,ini juga dikarenakan animasi pergerakan si 

Bat butuh penonton cerna. 
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Gambar 3.9. Ratatouille 

 Disaat kota Paris mulai terlihat disitu Rattatouille mulai terpukau. Adegan 

terpukaunya sendiri memakan waktu sampai 4 detik juga, jadi total durasi yang 

diperlukan shot  Rattatouille diatas adalah 8 detik. 

 

Gambar 3.10. Tangled 
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Shot pada film Tangled ini menjadi refrensi penulis dalam membuat shot 

latihan terbang bagi tokoh Bat, yang memperlihatkan adegan karakter Rapunzel 

berusaha memasukkan karakter Flinn kedalam lemari dengan percobaan berkali-

kali. Bisa dilihat medium long shot digunakan secara berturut dikarenakan sang 

pembuat film ingin memaksimalkan comedy dari shot tersebut, untuk membuat 

shot comedy, shot statis juga merupakan salah satu caranya. 

 

Gambar 3.11. The Croods 

 Shot dalam The Croods ini penulis ambil sebagai acuan penulis dalam 

adegan terakhir The Walking Bat. Adegan ini menggunakan long shot dimana 

para karakternya membelakangi kamera dan menuju sunset. Ini bisa diartikan 

dengan menyongsong harapan baru dan meningalkan kebiasaan-kebiasaan yang 

jelek yang dilambangkan bayangan dari  sang karakter sendiri. 

3.5.3. Hasil Analisa Shot  dalam Visual Comedy 

Dalam menganalisa  gaya visual comedy penulis menemukan beberapa perbedaan 

gaya visual dengan genre lainnya, antara lainnya ialah: 
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1. Shot 

Dikarenakan film comedy mempunyai sedikit sekali intensitas dalam film    

tersebut, shot composition yang biasa digunakan dalam film comedy lebih 

sederhana dengan mempunyai intensitas yang kecil. 

 

Gambar 3.12.Composition Line 

 Gambar 3.9. menunjukan sebuah komposisi dalam suatu shot yang 

menurut  Luhn dapat mempengaruhi tingkat intensitas dalam suatu scene. Sesuai 

urutan dari kiri ke kanan, horizontal  line mempunyai intensitas yang kecil dalam 

suatu scene, vertical line mempunyai intensitas yang lumayan namun tidak sekuat 

intensitas pada diagonal line. 

Dengan pengetahuan diatas kita dapat mengetahui  horizontal line dan vertical 

line yang lebih tepat dipakai dalam film genre comedy dan diagonal line lebih 

tepat untuk film genre action dan horror. Horizontal line biasanya menggunakan 

eye level shot dalam shot height. 

 Selain itu didalam film comedy sering sekali melakukan berbagai camera 

movement dengan melakukan zoom dan pan, ini dilakukan untuk menunjukan 

suatu yang off screen dan on screen.  
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2. Flat and Depth 

Jika didalam film comedy, shot yang digunakan lebih menggunakan shot eye level 

dengan compostion yang passive, maka itu tidak jauh berbeda dengan shot 

compostion dalam genre drama yang sangat mengeksploitasi horizontal line dan 

eye-level. Jadi apa yang membedakan antara genre drama dan comedy,  ialah apa 

yang kita sebut Flat and Depth. 

 Dalam film comedy, shot yang dipakai umumnya menggunakan shot yang 

flat, yang berguna untuk mendapatkan kesan 2d atau kesan kartun. Dan itu bisa 

dicapai dengan menggunakan deep focus yang menangkap semua detail yang ada 

di dalam suatu shot tanpa memberikan efek blur. Warna-warna cerah juga dapat 

menguatkan kesan flat.Warna-warna cerah adalah isyarat visual yang baik untuk 

memberitahu penonton bahwa adegan tersebut lucu. 

 Selain itu shot composition simetri biasanya sangat membantu untuk 

membuat suatu scene terasa  flat.Tidak hanya di animasi, di dalam film live action 

pun teori mengenai  unsur visual comedy yang menggunakan shot yang  flat juga 

selalu dipakai. Berikut merupakan contoh shot flat dalam sebuah live action 

Nacho Libre. 

 

Gambar 3.13. .Nacho Libre 
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 Sedangkan untuk genre drama sendiri shot yang menggunakan depth 

seringkali kita temui di dalam film genre drama, hal ini dikarenakan genre drama 

sendiri genre yang paling sering melakukan interaksi antar tokoh dan interaksi 

yang digunakan  seringkali menggunakan eye level shot. 

 Untuk memberitahu penonton tentang siapa yang lebih penting dalam 

interaksi akhirnya digunakan shallow focus dan difokuskan ke karakter yang 

penting saja sehingga menimbulkan depth didalam shotnya. Berikut contoh dalam 

film live action 3:10 to Yuma. 

 

Gambar 3.14. 3:10 to Yuma 
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