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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam perancangan Lighting sebuah Trailer Short Animated Movie, penulis akan 

melakukan penelitian guna merancang desain pencahayaan scene – scene yang 

akan digunakan dalam Trailer ini. Secara keseluruhan Trailer ini 

mengkombinasikan scene tiga dimensi dengan teks pendukung yang akan muncul 

sebagai untuk memperjelas perpindahan scene tertentu. Fokus utama cerita 

Harvester sendiri ada pada seorang laki – laki yang tidak mengetahui bahwa 

dirinya telah mati. Dalam ceritanya, laki – laki ini tengah bertanya – tanya 

siapakah dirinya dan kenapa dia bisa berada disini. Mood dari cerita ini tentu lebih 

kearah yang suram dan sedih karena keadaan hati tokoh utama yang penuh dengan 

tanda tanya dan keraguan, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan 

lingkungannya. Trailer ini sendiri memiliki 4 scene utama dan 1 scene tambahan, 

masing – masing terdiri dari scene Outdoor dan Indoor. Sesuai dengan 

pembatasan masalah yang ada, Penulis hanya akan fokus kepada satu scene 

Indoor dan satu scene Outdoor, karena dengan terbentuknya kondisi dua Lighting 

yang berbeda, Penulis sudah dapat memiliki gambaran umum tentang situasi 

pencahayaan baik Outdoor maupun Indoor untuk scene – scene berikutnya.  

Pada dasarnya, metodologi penelitian yang dilakukan penulis atau peneliti 

dapat dibedakan menjadi beberapa tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap 
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pengumpulan data, tahap pengolahan data kemudian diakhiri dengan tahap analisa 

dan kesimpulan.  Berikut adalah bagan penelitian secara skematis: 

         

Gambar 3.25 Bagan Peneltian 

Perancangan Lighting dan Rendering Harvester 
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3.1.1. Sinopsis 

Untuk memperjelas pembaca tentang cerita Harvester sendiri, maka penulis 

berinisiatif untuk melampiran salinan Outline Story yang akan digunakan dalam 

Trailer. Berikut adalah lampiran Outline untuk Trailer dari film pendek 

Harvester. 

“Senja, dia datang dengan turunnya sangka kala. Dia yang tanpa tujuan, akhirnya 

tiba, Bagunan kosong itu menjadi saksi yang penuh misteri. Bunyi pintu yang 

sangat keras menjadi bukti kesunyian tempat itu. Dari sudut dimana pintu berada, 

dia berjalan masuk. Langkah demi langkah yang penuh kekosongan itu tampak 

lemah dengan pandangan mata penuh dengan kesedihan. Dia yang duduk di 

tengah kursi tua, disinari lentera bulan malam sunyi. Jari – jarinya yang panjang 

menutupi sebagian wajahnya yang penuh kebingungan. Saat dia tertunduk sangat 

dalam, disanalah dia menemukan secercah harapan, dari dasar hati yang penuh 

keraguan. Tangannya yang lemas itu bergerak meraih harapan. Hatinya 

bergejolak, saat dilihatnya tulisan diatas kertas yang tengah ia genggam dengan 

lembut. Dalam kesunyian yang padat, seolah cahaya menjadi semakin terang. 

Kertas yang rapuh itu menghilang sedikit demi sedikit, sama seperti dia yang 

serpihan ingatannya mulai muncul sedikit demi sedikit. Serpihan harapan itu 

menuntun-nya keluar dari keraguan. Dia yang ragu mengangkat kakinya, kini 

tengah berjalan menuju ke tempat terakhir“ 

Cerita ini merupakan cerita yang berdasarkan refleksi kehidupan kita 

manusia. Kita sebagai manusia pasti pernah merasa kebingungan untuk mencari 

tujuan hidup kita. Setiap insan manusia yang semakin beranjak dewasa, akan 
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tumbuh dengan mencari jati dirinya. Cerita harvester ini mengandung sebuah 

pesan bahwa, tujuan hidup yang selama ini kita cari susah payah, sejatinya sudah 

ada di depan mata kita, bahkan sebelum kita memulai perjalanan hidup kita 

sebagai manusia. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Pada project akhir ini, penulis berperan sebagai Lighting Artist. Sesuai dengan 

tujuan dari tugas akhir ini, pencahayaan penulis pilih sebagai fokus utama. 

3.1.3. Peralatan 

Untuk mencapai tujuan tugas akhir ini, penulis harus mempersiapkan gambar 

refensi. 

3.2. Tahapan Kerja 

Penulis akan memulai penelitan dengan melakukan scene breakdown pada dua 

scene yang menjadi fokus utama, dari hasil breakdown tersebut penulis akan 

mencari sumber – sumber refensi yang kiranya berkaitan dengan hasil breakdown 

setiap scene. Dari sumber refensi – refensi inilah nantinya penulis akan memulai 

merancang desain pencahayaan dan kemudian melakukan uji coba. 

3.3. Acuan  

Bagian ini bersifat tentative. Jika ada, tuliskan acuan yang penulis Tugas 

Akhir/Skripsi gunakan untuk membuat project Tugas Akhir/Skripsi. Acuan dapat 

berupa foto, gambar, film, dan/atau karya seni lainnya. 
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3.4. Temuan 

Temuan merupakan bagian inti dari Bab III. Hal ini berisi temuan-temuan di 

lapangan yang penulis Tugas Akhir temukan selama proses pengerjaan.  

3.4.1. Scene Breakdown 

 

Gambar 3.26 Harvester Scene 001 

Harvester Storyboard 

 

Pada scene pertama kita dapat mengidentifikasi, berbagai area – area 

penting dalam scene ini. Area yang pertama adalah, arah datangnya cahaya dari 

luar dan area yang kedua adalah dimana sang tokoh utama bergerak masuk, yakni 

disekitar pintu masuk. Penulis ingin menciptakan kondisi pencayahaan yang 

memiliki kesan berat, depresif dan suram, oleh karena itu penulis akan membuat 

kondisi pencahayaan yang semirip mungkin dengan pencahayaan di saat 

menjelang malam. Menurut literatur yang telah penulis baca, pada saat malam 

hari, sumber cahaya utama adalah bulan disertai dengan lampu jalan/ rumah 

Perancangan Lighting ..., Frederikus Verdi, FSD UMN, 2014



45 

 

sebagai cahaya tambahaan.  Dalam scene ini, cahaya bulan menjadi sumber 

cahaya utama dan satu – satunya, oleh karena itu, penulis membutuhkan referensi 

– referensi pencahayaan pada malam hari dan sinar bulan. 

Selanjutnya penulis akan fokus terhadap korelasi antara kondisi 

environment dan pencahayaan disaat petang. Pada dasarnya kondisi interior dalam 

ruangan ini tidak begitu jelas diperlihatkan, namun ada beberapa hal yang dapat 

penulis manfaatkan untuk menciptakan kondisi ruangan yang tidak terlihat 

menjadi lebih terlihat. Terdapat dua objek utama dalam scene ini, yakni pintu dan 

dinding dalam ruangan, penulis bermaksud untuk menciptakan pencahayaan yang 

mampu memperlihatkan detail dari pintu dan dinding walau dalam kondisi yang 

minim cahaya. Dari analisa diatas, penulis membutuhkan referensi gambar pintu 

dan dinding yang terkena cahaya pada malam hari, sehingga penulis dapat 

mengetahui sejauh mana cahaya berdampak pada dua objek tersebut. 

Referensi tambahan juga dibutukan untuk membantu penulis mendesain 

kondisi pencahayaan untuk scene ini. Dalam scene ini, tokoh utama 

membelakangi sumber cahaya, menurut teori dalam bab dua, hal ini biasa disebut 

sebagai back light, oleh karena itu penulis membutuhkan referensi karakter yang 

mendapat cahaya langsung dari belakang.   
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Gambar 3.27 Harvester Scene 004 

Harvester Storyboard 

 
Sama seperti scene sebelumnya, pada scene selanjutnya, penulis akan 

mengidentifikasi area – area penting dalam scene. Dalam scene ini, penulis 

bertujuan untuk merancang kondisi pencahayaan Outdoor untuk siang dan malam 

hari.  Mood  dalam scene ini sedikit naik, namun untuk menghindari perubahaan 

kondisi pencahayaan yang terlalu drastis, perubahan Mood dibuat tidak terlalu 

drastis. Analisa akan penulis  mulai dengan menceritakan gambaran umum scene 

ini. Scene ini bercerita tentang tokoh utama yang tengah mendapat sebuah 

harapan, sehingga penulis membutuhkan kondisi pencahayaan yang 

mencerminkan harapan. Oleh karena itu, dipilihlah pencahayaan yang lebih terang 

dari malam hari yakni pencahayaan dipagi hari dengan warna yang lebih hangat.  

Sumber cahaya utama yakni matahari. 
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Selanjutnya ada dua objek tambahan yakni pohon dan lampu jalan yang 

terbuat dari kayu dan kaca. Penulis membutuhkan referensi berupa gambar yang 

memperlihatkan kondisi pohon dan lampu jalan yang terkena cahaya pada saat 

pagi hari dan malam hari. Terakhir penulis membutuhkan referensi karakter yang 

tengah dipenuhi dengan harapan.   

Referensi diutamakan kepada film-film 3D yang memiliki genre serupa, 

seperti film-film karya Tim Burton maupun sejenisnya. Dari penjelasan diatas, 

secara umum pencahayaan akan dirancang untuk memenuhi genre dari film ini 

terlebih dahulu, selanjutnya penulis membutuhkan referensi, pencahayaan untuk 

siang hari, pencahayaan yang mendukung situasi sedih dan pencahayaan di dalam 

ruangan, baik disaat ada cahaya maupun tidak ada cahaya. 

Untuk dapat menciptakan sebuah scene pencahayaan kompleks yang 

menarik, maka penulis harus mengetahui betul beberapa hal mengenai 

pencahayaan secara umum. Hal – hal ini merupakan kesimpulan dari berbagai 

teori yang telah penulis kumpulkan pada telaah pustaka. Pertama, cahaya adalah 

elemen yang sangat diperlukan dalam sebuah scene. Kedua, bentuk dan 

kedalaman dapat dijelaskan dengan cahaya dan bayangannya. Ketiga, dalam dunia 

nyata cahaya tidak pernah datang dari satu arah. Keempat, cahaya selalu 

memantul ke sekelilingnya. Kelima, cahaya akan mempengaruhi setiap medium 

dengan cara yang berbeda. Keenam, cahaya netral terdiri dari nilai RGB yang 

setara.  
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 Dalam sebuah scene yang nantinya akan diberikan pencahayaan, penulis 

harus mengidentifikasi kan dulu area – area penting mana yang berpengaruh 

dalam scene tersebut, penulis juga tidak lupa untuk mencari area – area dimana 

cahaya bisa tercipta dalam scene tersebut.  

3.4.2. Uji Coba  

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, ada baiknya penulis melakukan uji 

coba. Uji coba ini peneliti lakukan dengan bantuan dari telaah teori. Dalam 

ujicoba kali ini, penulis akan melakukan simulasi salah satu scene yang telah 

menjadi pilihan penulis.  

 

Gambar 3.28 Harvester Scene 001 

(Harvester Storyboard) 

 

Scene yang menjadi objek uji coba kali ini adalah scene pilihan pertama. Objek 

utama dalam scene adalah sebuah interior bangunan dan karakter utama. Disini 
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penulis akan membuat simulasi pencahayaan malam hari berdasarkan ilmu – ilmu 

yang telah penulis peroleh pada bab dua. Dari scene breakdown sebelumnya, 

penulis dapat mendapatkan beberapa hal penting guna menciptakan pencahayaan 

malam hari, yakni sumber cahaya-nya. Pada telaah teori sumber cahaya malam 

hari dibagi menjadi tiga, yakni cahaya bulan, cahaya langit dan cahaya pembantu. 

Dalam scene ini, tidak terdapat cahaya pembantu seperti lampu pada environment, 

oleh karena itu penulis hanya membutuhkan dua jenis sumber cahaya yakni, 

cahaya bulan dan cahaya langit. Pada bab dua penulis mendapatkan teori tentang 

Array Lights, yang berguna untuk menciptakan skylight. Penulis memutuskan 

untuk membuat cahaya langit dengan Array Light karena waktu rendering yang 

relatif singkat. Uji coba kali ini, penulis akan menggunakan model bangunan 

tanpa texture yang sudah final dalam project tugas akhir ini.  

 

Gambar 3.29 Array Light & Dome 
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Penulis membuat Array Light dengan bantuan dari Dareen Booker melalui 

bukunya yakni Essentials CG Lighting and Rendering. Array Light sebagai 

sumber cahaya langit sudah siap di dalam scene, selanjutnya penulis akan 

membuat volume light yang akan masuk dari jendela. Penulis juga akan memakai 

salah satu dari cahaya diatas untuk menciptakan arah jatuhnya bayangan dari 

sumber cahaya bulan. 

 

Gambar 3.30 Light Lister pada gambar 3.29 

 

Dalam Array Light ini, penulis berniat untuk mecoba menyalakan seluruh 

shadow yang ada pada tiap cahaya diatas. Penulis menggunakan Shadow Map 

untuk cahaya yang tidak scara langsung masuk kedalam bangunan dan  Raytraced 
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Shadow untuk cahaya yang masuk secara langsung kedalam bagunan melalui 

jendela. Untuk warna cahaya, penulis sengaja menggunakan warna cahaya siang 

hari, untuk melihat secara lebih jauh, bagaimana cahaya siang hari dengan nilai 

yang rendah mempengaruhi kondisi ruangan indoor. Berikut adalah hasil render 

dari scene ujicoba yang menggambarkan kondisi ruangan dengan Array Light. 

 

Gambar 3.31 Hasil render menggunakan Array 

 

Dari hasil render diatas, kita dapat melihat beberapa keanehan. Pertama, 

penyebaran cahaya yang tidak merata, banyak sisi bangunan yang terlalu terang 

dan terlalu gelap pada bagian pintu dan dinding. Pada uji coba ini, hasil dari 

volume light dan bayangan sudah cukup memuaskan, terutama bayangan yang 

jatuh dari arah volume light. Untuk waktu rendering sendiri, cukup memakan 

waktu, hal ini wajar karena penulis menggunakan banyak shadow pada setiap 
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cahaya-nya. Penulis akan melakukan post-production  pada hasil render scene ini, 

dengan menggunakan berbagai pass yang sudah penulis buat.  

 

Gambar 3.32 Hasil Post Production 

 

Penulis menggunakan beberapa Render Pass dalam melakukan post 

production, yakni Diffuse, Lighting, Occlusion, Beauty dan Z-Depth. Dengan 

Lighting Pass yang ada, penulis merubah warna cahaya menjadi warna biru 

dengan nilai brightness yang rendah. Penulis juga memberikan warna hangat pada 

background untuk dijadikan sebagai emphasis. Tahap selanjutnya penulis, 

menggunakan Z-Depth untuk menciptakan blur sesuai dengan kedalam setiap 

objek-nya.  
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3.4.3. Observasi   

Fokus observasi pada bab tiga ini dibagi menjadi dua, yakni pencahayaan malam 

hari dan pencahyaan siang hari. Peneliti akan melakukan observasi pada film 

berjudul Hotel Transylvania sebagai fokus observasi pencahyaan pada malam 

hari. Film ini penulis ambil sebagai bahan observasi dengan beberapa 

pertimbangan. Secara umum, film ini menampilkan kondisi pencahayan yang 

indah, dengan penggabungan warna hangat dan warna dingin sebagai warna 

cahaya-nya. Scene indoor pada malam hari, baik tanpa lampu pendukung maupun 

dengan lampu pendukung, dapat kita jumpai dalam film ini. Tujuan dari fokus 

observasi ini adalah untuk lebih memahami secara lebih dalam bagaimana cahaya 

malam hari berinteraksi dengan environment.  

 

Gambar 3.33 Hotel Transylvania 

(Hotel Transylvania, 2013) 
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 Pada scene di atas, warna cahaya pada malam hari tercipta dari warna biru 

dengan nilai Brightness yang rendah. Sumber cahaya-nya sendiri berasal dari dua 

jenis cahaya, yakni cahaya bulan dan cahaya langit. Cahaya bulan dapat kita lihat 

dengan adanya highlight pada pundak setiap karakter. Highlight ini dapat pula 

dihasilkan dengan penggunaan Rim Light pada teknik three point lighting. 

Highlight juga membantu mata kita memecahkan kegelapan total pada saat malam 

hari, Menurut Darren Booker, dalam dunia CG, cahaya langit diciptakan sebagai 

diffuse light, tujuan-nya yakni memberikan diffuse color pada cahaya. Pada 

gambar diatas, dengan adanya cahaya langit sebagai diffuse light, kita dapat 

melihat seluruh environment dengan jelas walaupun hanya dengan cahaya bulan 

dan cahaya langit. Pada scene ini juga, kita membuktikan bahwa semakin jauh 

letak background maka semakin rendah juga nilai Saturasinya. Dari scene ini, 

penulis mendapatkan beberapa hal yakni; cahaya bulan diciptakan untuk 

menciptakan bayangan beserta arah jatuhnya. Dengan adanya bayangan, kita 

dapat merasakan kedalaman pada setiap objek yang terdapat di dalam scene. Arah 

jatuhnya bayangan yang di dasari dari arah jatuhnya cahaya bulan inilah yang 

menciptakan highlights.  
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Gambar 3.34 Hotel Translvania 

(Hotel Transylvania, 2013) 

 

 Pada gambar berikutnya, kita dapat melihat lebih jelas bahwa arah 

datangnya cahaya pada malam hari sangat membantu kita dalam mengenali 

sebuah objek. Hal ini bisa menjadi alternative penggunaan cahaya pada malam 

hari. Kita bisa mengganti Rim Light yang berfungsi sebagai penambah Highlight 

pada sebuah objek dengan Volume Light. Pada telaah teori menurut Darren 

Booker (2008), Volumetric Light diciptakan untuk menciptakan atmosfer berdebu 

dan tua. Pada scene ini, setting environmentnya adalah sebuah ruangan rahasia 

yang jarang dikunjungi. Scene ini membuktikan bahwa volume light tidak hanya 

membantu kita menciptakan atmosfer berdebu, tetapi juga untuk memperjelas 

volume sebuah objek. 
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Gambar 3.35 Hotel Transylvania 

(Hotel Transylvania, 2013)  

 

 Pada gambar sebelumnya Volume Light dapat kita lihat dengan jelas, 

sedangkan pada gambar diatas, volume light terlihat lebih tipis. Volume light yang 

lebih tebal dapat kita lihat terjadi pada sebuah kondisi dimana cahaya dan 

background memiliki perbedaan brightness yang cukup jauh, sedangkan pada 

gambar ini, Volume light seolah menyatu dengan cahaya langit karena nilai 

brightness yang kurang lebih setara. 
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Gambar 3.36 Hotel Transylvania 

Hotel Translvania 

 

 Dengan menghubungkan ketiga gambar diatas, kita dapat mengetahui 

bahwa Volume Light dapat meningkatkan dramatisasi sebuah scene, sedangkan 

tanpa Volume Light kesan misterius dapat muncul pada tokoh Count Dracula. 

Cahaya Malam hari sangat mempengaruhi kondisi environment. Pada telaah teori 

kita mengetahui bahwa warna biru pada malam hari sebenarnya terjadi karena 

kurangnya pencahayaan. Kondisi dimana minim cahaya inilah yang membuat 

mata kita mendefinisikan warna biru sebagai warna malam hari. Dapat dilihat 

pada gambar diatas, warna environment berubah menjadi warna biru karena efek 

cahaya bulan. 

 Observasi akan penulis lanjutkan dengan focus scene siang hari. Disini 

peneliti akan membahas beberapa scene dari film animasi The Croods (2013) dan 

UP (2009). Kedua film ini menyajikan berbagai macam kondisi pencahayaan 

siang hari, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. 
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Gambar 3.37 Up the Animation 

(Dreamworks, 2009) 

 Scene diatas menggambarkan kondisi pencahayaan indoor untuk siang 

hari. Setiap sudut ruangan terlihat dengan sangat jelas, bahkan hampir tidak ada 

titik gelap. Sumber cahaya utama, masuk kedalam ruangan melalui jendela yang 

berada pada bagian kiri gambar. Warna – warna yang halus dan cerah dapat 

merepresentasikan mood gembira seperti yang terlihat pada gambar, namun tidak 

hanya itu, ekspresi dari setiap karakter juga memperkuat suasana gembira. Dari 

gambar diatas, walaupun suasana terlihat cerah, kita masih dapat melihat 

bayangan di bagian kanan gambar. Bayangan diatas adalah bayangan soft shadow 

untuk menggambarkan pencahayaan natural. Bayangan yang lebih lembut ini 

tercipta dari cahaya matahari yang masuk secara tidak langsung dari jendela. 
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Gambar 3.38 Up the Animation 

(Dreamworks, 2009) 

 

Berbeda dengan scene sebelumnya, scene Outdoor menjadi pilihan 

selanjut-nya sebagai bahan observasi. Ada beberapa hal yang menarik yang dapat 

kita lihat pada scene ini. Penggunaan nilai Saturasi yang lebih rendah pada 

background pohon walaupun dalam kondisi siang hari. Scene ini meberikan bukti 

bahwa pada siang hari bayangan yang muncul adalah bayangan hard shadow, 

dimana berasal dari pencahayaan langsung dari matahari. Dapat dilihat pada 

bayangan pada rumah yang lebih tajam terjadi karena bentuk rumah yang 

memiliki sudut tajam. Pada scene ini juga, terdapat bayangan soft shadow pada 

bayangan pohon yang menggambarkan bahwa objek yang terkena bayangan, 

bentuknya lebih organik. 
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Gambar 3.39 The Croodss 

(Dreamworks, 2013) 

 

 Pada gambar 3.9, kita dapat melihat highlight pada karakter. Highlight 

tersebut memberikan kita informasi tentang jatuhnya cahaya. Pada topik observasi 

sebelumnya yakni malam hari. Highlight dapat digunakan tidak hanya untuk 

memperjelas jatuhnya arah bayangan, namun juga untuk memisahkan objek 

dengan background. Pada scene diatas, kita tetap dapat membedakan yang mana 

karakter dan background walaupun tanpa highlight. 
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