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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

3.1.1. Deskripsi Proyek 

 “The Gift” merupakan film animasi yang berdurasi kurang lebih lima menit dan 

bergenre drama (teen movie). “The Gift” dibuat oleh penulis bersama dengan rekan-

rekan penulis yang tergabung dalam Hiccup Animation. Hiccup Animation 

beranggotakan delapan orang yang terdiri dari: 

1. Alexander Rei, sebagai animator 

2. Jovian Gozali, sebagai lighting /rendering artist dan compositor 

3. Yosiana Irawan, sebagai sound designer, script writer, dan compositor 

4.  Fransiska Wenda, sebagai environment modeling and texturing artist 

5. Monica, sebagai storyboard artist 

6. Marshellina Monica, sebagai character design, modeling, and texturing artist 

(humanoid character) 

7. Michael, sebagai special effect artist 

8. Devin Anggara Hakim, sebagai character design, modeling, and texturing artist 

(creature character) 
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3.1.2. Sinopsis 

“The Gift” mengisahkan tentang seorang anak bernama Kevin Vim yang hidup 

bersama dengan makhluk peliharaannya yang bernama Max. Hari itu, Kevin sedang 

berulang tahun dan dikejutkan oleh kedatangan kotak misterius di depan rumahnya. 

Ternyata kotak misterius tersebut adalah kotak ajaib yang dapat mengabulkan 

permintaan melalui gambar. Kevin akhirnya menggambar beberapa hal, termasuk 

menggambar sosok ‘teman’ untuk memeriahkan pesta ulang tahunnya. Karena 

terlalu bahagia, Kevin menjadi terlalu sibuk dengan ‘teman’ barunya dan tanpa 

sadar melupakan Max. Kevin juga tidak peduli ketika melihat kotak tersebut mulai 

reyot dan tetap meminta barang hingga akhirnya kotak tersebut meledak dan 

menghilangkan segalanya yang telah Kevin minta. Kevin merasa sangat sedih, 

namun Max tetap datang untuk menghibur Kevin. Kevin akhirnya menyadari 

bahwa Max adalah temannya yang sejati. 

 

3.2. Objek Penelitian 

Untuk membantu proses pembuatan storyboard “The Gift”, penulis melakukan 

beberapa observasi terhadap suatu film pendek animasi 3D dan juga eksperimen 

berkaitan dengan penggunaan shot angle dan timing. Dalam melakukan observasi 

penulis menggunakan film referensi “Monsterbox” yang merupakan film animasi 

yang dibuat oleh sekelompok mahasiswa dari Universitas Bellecour Écoles d'Art, 

Perancis, dalam rangka memperoleh gelar sarjana. 
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Gambar 3. 1 Film Pendek Animasi 3D “Monsterbox” 

(http://www.pixelsmithstudios.com/wp-content/uploads/2012/11/Monsterbox-Animation-and-

Making-Of_Pixelsmithstudios-1024x576.jpg) 

 

“Monsterbox” memiliki kemiripan dengan film “The Gift” dari segi genre 

dan karakter utama yang digunakan. “Monsterbox” memiliki genre cerita drama 

yang memiliki pesan moral didalamnya dan juga karakter utama yang digunakan 

merupakan seorang anak kecil yang memiliki monster peliharaan. 

Penulis mengawali penelitian ini dengan melakukan breakdown pada film 

animasi “Monsterbox”. Membuat breakdown pada film referensi yang digunakan 

dapat mempermudah penulis dalam menganalisa film ini. Berikut breakdown film 

animasi “Monsterbox”. 

Judul Film  :  “Monsterbox” 

Durasi  : ± 7 menit 

Tahun rilis  : 2012 

Sutradara  : Ludovic Gavillet, Derya Kocaurlu, Lucas Hudson and Colin 

Jean-Saunier 

Genre : drama 
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Sinopsis  : seorang anak kecil yang datang ke suatu toko milik seorang 

kakek tua yang pemarah untuk mencari rumah tinggal monster-

monster peliharaannya. Kakek tua awalnya merasa sedikit 

terganggu dengan kehadiran anak kecil dan monster-monster 

peliharaannya di tokonya. Suatu hari monster-monster 

peliharaan anak kecil tersebut mengacaukan toko kakek tua 

bahkan memakan tanaman kesayangannya sehingga membuat 

kakek menjadi sangat marah dan mengusir anak kecil dan para 

monsternya. Namun akhirnya, kakek tua merasa menyesal dan 

memberikan sebuah rumah tempat tinggal untuk anak kecil 

tersebut dan monster-monster peliharaannya. 

Selain melakukan observasi pada film referensi, penulis juga melakukan 

ekperimen melalui software Autodesk 3Ds Max dan juga dengan membuat video 

referensi bersama dengan rekan-rekan penulis dalam Hiccup Animation.  

 

 

Gambar 3. 2. Eksperimen Pada Software Autodesk 3Ds Max 
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Gambar 3. 3. Video Referensi “The Gift” 

 

3.3. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis hanya akan membahas beberapa scene saja. Penulis 

membagi scene-scene yang akan dibahas dalam three act structure, yaitu ACT I 

pengenalan tokoh, setting, dan tujuan karakter, ACT II pada titik permasalahan 

utama, dan ACT III pada saat penyelesaian dari masalah yang ada dalam cerita. 

Penulis mengobservasi film referensi “Monsterbox” berdasarkan myth structure 

dan juga mengobservasi timing pada tiap-tiap tahap yang telah dibagi berdasarkan 

myth structure. 

Sedangkan untuk eksperimen sendiri penulis melakukan beberapa 

percobaan menggunakan shot dan angle kamera di program Autodesk 3Ds Max. 

Pada software 3Ds Max tersebut telah terdapat model environment sederhana yang 

dibuat oleh rekan penulis, Fransiska Wenda, sehingga memudahkan penulis untuk 

dapat mencari angle yang tepat. Penulis juga melakukan percobaan dengan 

membuat video referensi bersama-sama dengan rekan-rekan penulis lainnya untuk 

membantu merealisasikan penggunaan shot dan angle serta untuk membantu dalam 

pacing timing. 
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3.4. Hasil Penelitian 

3.4.1. Observasi Pada Film “Monsterbox” 

Setelah melakukan breakdown pada film “Monsterbox”, penulis melakukan analisis 

dan membagi cerita film ini menurut three act structure dan myth structure. Penulis 

juga mengobservasi waktu yang digunakan pada tiap scene yang telah dibagi 

berdasarkan myth structure. Berikut pembagiannya. 

Tabel 3. 1. Tahap ACT I Dalam Cerita Film “Monsterbox” 

 

 

Tabel 3. 2. Tahap ACT II Dalam Cerita Film “Monsterbox” 

 
Deskripsi Waktu 

Test, allies, enemies 

Anak kecil tersebut datang kembali ke toko 

kakek hendak ‘membeli’ kandang untuk 

monster peliharaannya yang kedua yang 

berukuran lebih besar dan ternyata suka 

memakan tumbuhan. 

8” 

 
Deskripsi Waktu 

Ordinary world 

Seorang anak kecil yang datang ke suatu toko 

untuk membeli rumah atau kandang untuk 

monster peliharaannya. 

59” 

Call to adventure 

Kakek penjaga toko merasa terganggu dengan 

kehadiran anak kecil. Anak kecil ingin sekali 

membeli kandang tersebut namun kakek 

menolak pada awalnya. 

8” 

Refusal to call 
Anak kecil tetap berusaha meyakinkan kakek 

dengan mengubah monster peliharaannya 

menjadi seperti burung. 

7” 

Meeting with mentor - - 

The first treshold 
Kakek penjaga toko akhirnya memberikan 

rumah tinggal untuk monster peliharaan anak 

kecil dengan bayaran berupa kertas berwarna. 

40” 
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Approach in the most 

cave 

Kakek memberikan kandang lagi untuk 

monster peliharaan anak kecil. 
16” 

Supreme or deal 

Anak kecil datang kembali ke toko kakek 

dengan membawa monster yang berukuran 

lebih besar. Monster-monster peliharaan 

anak kecil membuat kekacauan di toko 

kakek bahkan salah satunya memakan 

tanaman kakek. 

31” 

Reward 
Kakek menjadi sangat marah dan mengusir 

anak kecil beserta para monster 

peliharaannya. 

16” 

 

Tabel 3. 3. Tahap ACT III Dalam Cerita Film “Monsterbox” 

 
Deskripsi Waktu 

Road back Kakek merasa bersalah kepada anak kecil 21” 

Ressurection 

Kakek memberikan rumah untuk anak 

kecil dan moster-monster peliharaannya 

dengan cuma-cuma. Anak kecil juga 

meminta maaf dengan memberikan 

tanaman baru kepada kakek. 

1.51” 

Return with the elixir 
Kakek dan anak kecil menjadi akur. Anak 

kecil dan monster peliharaannya bisa 

memiliki rumah tinggal. 

39” 

 

Berikut hasil observasi total timing pada film “Monsterbox” yang 

dikelompokan berdasarkan struktur cerita three act structure. 

Tabel 3. 4. Timing Film “Monsterbox” 

ACT I 2’ 10” 

ACT II 2’ 21” 

ACT III 2’ 12” 
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Penulis kemudian melakukan observasi mengenai teknik framing berkaitan 

dengan penggunaan angle kamera dan shot pada film “Monsterbox”. Penulis 

mengobservasi beberapa scene yang telah dibagi berdasarkan three act structure.  

1. ACT I 

Pada tahap ini terdapat pengenalan terhadap tokoh, setting tempat, waktu, dan 

juga tujuan dari tokoh utama yang ingin dicapai.  

 

Gambar 3. 4. Referensi ACT I Film “Monsterbox”  

 (http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0) 

 

Pada film “Monsterbox”, ACT I diawali dengan pengenalan latar tempat 

menggunakan long shot dan kamera track left (TL) untuk menampilkan kesan 

ruang yang cukup besar dan banyak terdapat tanaman di dalamnya menandakan 

pemilik tempat tersebut merupakan pencinta tanaman atau penjual tanaman.   

Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan karakter yaitu seorang kakek 

tua yang digambarkan sedang duduk didepan sebuah meja kasir sedang asik 

menulis atau menggambar sesuatu, menjelaskan bahwa kakek tersebut penjaga 

atau pemilik dari toko tersebut.  Karakter kakek diletakkan di tengah frame 

sebagai titik perhatian utama penonton karena pada scene ini ingin 
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memperkenalkan tokoh kakek dan perannya dalam film “Monsterbox” kepada 

penonton. 

 

Gambar 3. 5 Referensi ACT I Film “Monsterbox” 

(http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0) 

 

Dilanjutkan dengan scene datangnya seorang anak kecil yang ceria ke 

toko tersebut dengan membawa seekor monster yang ia bawa di dalam tasnya 

kemudian ia keluarkan untuk ditunjukkan kepada kakek. Monster yang 

diletakkan di dalam tas dan digenggam oleh kedua tangan anak kecil 

menandakan bahwa monster tersebut berukuran kecil dan bukanlah suatu 

masalah yang besar dan merepotkan. Karakter anak kecil dan monster pada 

kedua scene juga diletakkan di tengah-tengah frame dengan tujuan sebagai 

pusat titik pusat perhatian mata penonton.   

 

Gambar 3. 6. Referensi ACT I Film “Monsterbox” 

 (http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0) 
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Tujuan dari karakter utama yaitu anak kecil tersebut ditunjukan pada 

scene saat anak kecil menunjuk ke sebuah sangkar burung kecil terbuat dari 

kayu seusai menunjukkan monster peliharaannya kepada kakek. Tujuan dari 

karakter utama adalah memberikan rumah untuk monster kecil peliharaannya. 

Sangkar burung yang merupakan elemen utama dalam scene ini juga diletakkan 

di tengah frame sebagai titik pusat perhatian mata penonton.  

Dalam film “Monsterbox” tahap ACT I membutuhkan waktu dua menit 

sepuluh detik untuk dapat mengenalkan karakter, setting dan tujuan karakter 

utama. Penghitungan waktu ACT I pada film “Monsterbox” dihitung mulai dari 

awal permulaan film hingga adegan saat munculnya awal masalah dalam cerita 

“Monsterbox”, yaitu ketika kakek setuju untuk memberikan anak kecil tersebut 

rumah tinggal untuk monster peliharaan anak kecil. 

 

Gambar 3. 7. Referensi ACT I Film “Monsterbox” 

(http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0) 

2. ACT II 

Pada tahap ACT II ,terdapat masa-masa krisis utama atau halangan yang paling 

besar dan merupakan titik paling sulit untuk tokoh utama. Berakhir sebelum 

klimaks. 
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Gambar 3. 8. Referensi ACT II Film “Monsterbox” 

 (http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0) 

 

Halangan utama yang ada pada film ini muncul ketika anak kecil datang 

membawa monster peliharaanya yang sangat besar. Kemudian monster-monster 

peliharaan anak kecil tersebut membuat kekacauan dan bahkan memakan 

tanaman kesayangan kakek pemilik toko sehingga membuat kakek tua sangat 

marah dan mengusir anak kecil dan monster-monster peliharaannya. 

 

Gambar 3. 9. Referensi ACT II Film “Monsterbox” 

 (http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0) 

 

Pada scene ini ingin diperlihatkan bagaimana kakek yang marah-marah 

dan terlihat mengusir sanak kecil beserta monster-monsternya. Kakek sebagai 

objek utama pada scene ini diletakkan di tengah frame sebagai pusat arah 

pandang mata penonton.  
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Tahap ACT II membutuhkan waktu dua menit dua puluh satu detik untuk 

dapat memperlihatkan masalah utama yang dihadapi oleh karakter utama. 

Penghitungan waktu ACT II dimulai ketika mulai masalah muncul, yaitu pada 

saat anak kecil datang untuk kedua kalinya dengan membawa monster 

peliharaannya yang berukuran lebih besar hingga tahap ketika kakek begitu 

marah dan mengusir anak kecil beserta monster-monster peliharaannya dari 

toko kakek. 

3. ACT III 

Tahap ACT III merupakan tahap penyelesaian tokoh utama terhadap masalah 

utama yang ia hadapi. Pada tahap ini diperlihatkan adegan dimana kakek merasa 

bersalah terhadap anak kecil.  

 

Gambar 3. 10. Referensi ACT III Film “Monsterbox” 

(http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0) 

 

Pada scene ini tampak keterkaitan antara kakek dan pot dimana terlihat 

dari gesture kakek yang memandangi pot tempat ia meletakkan bungkusan 

warna-warni yang diberikan anak kecil kepada kakek untuk membayar rumah 

tinggal monster-monster peliharaannya.  
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Dapat dilihat juga bahwa pot dan kakek diletakkan pada titik-titik 

pertemuan garis horizontal dan vertikal berdasarkan rule of third untuk 

menyeimbangkan komposisi dan menjadi pusat pandangan utama mata 

penonton.  

 

Gambar 3. 11. Referensi ACT III Film “Monsterbox” 

(http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0) 

 

Tahap penyelesaian tampak pada adegan dimana kakek mendatangi 

anak kecil berusaha untuk menebus kesalahannya. Namun anak kecil tersebut 

ternyata telah menyediakan tanaman yang baru sebagai permintaan maaf 

kepada kakek. Kakek juga memberikan anak kecil dan monster-monster 

peliharaannya rumah tinggal yang bagus. 

 

Gambar 3. 12. Referensi ACT III Film “Monsterbox” 

(http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0) 

 

Perancangan Storyboard..., Monica, FSD UMN, 2014

http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0
http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0


Akhir cerita dalam film ini tampak dimana hubungan anak kecil dan 

kakek menjadi lebih dekat dan akrab. Terlihat dengan adegan dimana anak kecil 

memeluk tangan kakek tua sebagai tanda terima kasih.  

Tahap ACT III membutuhkan waktu dua menit dua belas detik untuk 

memperlihatkan tahap penyelesaian yang dihadapi oleh karakter utama. 

Penghitungan waktu ACT III dimulai ketika kakek mulai merasa menyesal telah 

mengusir anak kecil dan monster-monsternya dari tokonya hingga scene akhir 

film yang berupa establishing shot yang memperlihatkan kegembiraan anak 

kecil dan monster-monster peliharaannnya mendapat rumah tinggal baru dari 

kakek. 

 

Gambar 3. 13. Referensi ACT III Film “Monsterbox” 

(http://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0) 

 

3.4.2. Eksperimen Camera Angle, Shot, dan Timing. 

Eksperimen dilakukan dengan percobaan penggunaan angle dan shot melalui 

software Autodesk 3Ds Max untuk diterapkan pada storyboard “The Gift”. Penulis 

menggunakan eksperimen ini untuk mendapatkan angle dan perspektif yang lebih 
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tepat dalam tiap shot pada storyboard “The Gift”. Berikut hasil eksperimen angle 

dan shot melalui software Autodesk 3Ds Max. 

 

Gambar 3. 14. Eksperimen Camera Angle dan Shot 

 

Berikut hasil sketsa storyboard yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil 

ekperimen pada software Autodesk 3Ds MAX. 

 

Gambar 3. 15. Sketsa Storyboard “The Gift” 

 

Selain melakukan eksperimen pada software Autodesk 3Ds Max, penulis 

dan rekan-rekan penulis juga membuat video referensi berdasarkan storyboard awal 
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yang telah dibuat oleh penulis. Video referensi bertujuan untuk mencoba 

merealisasikan storyboard dalam bentuk sekuen dan juga membantu penulis untuk 

melakukan pacing timing. Berikut potongan adegan dari video referensi yang telah 

dibuat oleh penulis bersama rekan-rekan penulis. 

 

Gambar 3. 16. Video Referensi “The Gift” 

 

Berdasarkan video referensi, penulis mengetahui timing yang dibutuhkan 

untuk adegan-adegan pada ACT I, ACT II, dan ACT III. Berikut daftar timing yang 

penulis dapatkan dari hasil pembuatan video referensi.  

Tabel 3. 5. Timing Video Referensi “The Gift” 

ACT I 1’ 37” 

ACT II 1’29” 

ACT III 1’36” 
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Untuk ACT I dalam struktur cerita “The Gift” berawal dari perkenalan 

karakter hingga adegan ketika Max, monster peliharaan Kevin berhasil 

mendapatkan apel dari kotak ajaib. Berdasarkan video referensi, ACT I 

membutuhkan waktu sekitar satu menit tiga puluh tujuh detik.  

ACT II pada film animasi “The Gift” terdapat pada adegan ketika Kevin juga 

mencoba meminta bola ke kotak ajaib hingga adegan ketika Kevin begitu sibuk 

menghibur teman-teman barunya. Berdasarkan video referensi ACT II 

membutuhkan waktu satu menit dua puluh sembilan detik. 

 ACT III pada film animasi “The Gift” terdapat pada adegan ketika Kevin 

mulai melupakan Max hingga adegan dimana Kevin dan Max telah kembali 

bersama-sama. Berdasarkan video referensi, ACT III membutuhkan waktu satu 

menit tiga puluh enam detik. 
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