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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penulis melakukan studi literatur dan observasi sebagai metode perancangan 

komposisi shot motion comic “Halley’s Wishes”.  Karya motion comic ini sendiri 

mengambil genre drama dengan unsur komedi dan memiliki tema harapan.  

Penulis adalah perancang motion comic “Halley’s Wishes” dimana penulis 

mengumpulkan data, menulis cerita, mendesain karakter dan environment, 

merancang aset visual dan animasi, serta melakukan proses editing dari aset 

tersebut untuk menghasilkan video dari motion comic yang berupa mp4 dengan 

rasio 1.78:1 (HDTV standard) resolusi 1280 x 720p. Keputusan ini diambil agar 

pembaca yang menggunakan smartphone dengan koneksi standar dalam 

mengakses motion comic “Halley’s Wishes” dapat menikmati motion comic 

tersebut pada kualitas yang sama dengan pembaca yang menggunakan device dan 

memiliki koneksi yang lebih baik, sesuai dengan studi Huwaei (2015). 

“Halley’s Wishes” adalah motion comic dengan target audience anak 

perempuan Indonesia, meski tidak menutupi kemungkinan bagi pembaca lainnya 

untuk turut menikmati karya ini. Oleh karena itu, “Gakuen Babysitter” yang 

merupakan sebuah shoujo manga dengan genre drama dipilih sebagai bahan 

observasi dan referensi atas transisi panel motion comic “Halley’s Wishes”. 

Beberapa film atau seri animasi seperti “The Garden of Words”, “Yuri on Ice” 
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dan “Spirited Away” juga dipilih sebagai bahan observasi dalam perancangan 

komposisi shot.   

Selain itu, ada pula “Sailor Moon” yang digunakan sebagai acuan 

pemilihan palet warna. Selain judul tersebut, ada pula webtoon “Kosan 95” yang 

dijadikan acuan dalam penggambaran balon teks. Motion comic “The 

Accountant” merupakan pilihan observasi dalam pengaplikasian panel dalam 

komik menjadi single shot layaknya sebuah film pada umumnya. 

Penelitian dilakukan pada tahap plot dalam motion comic sesuai dengan 

beberapa elemen sastra yang dijabarkan oleh Putra (2010). Elemen tersebut antara 

lain eksposisi, inciting force, konflik, aksi meninggi dan klimaks. 
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3.1.1. Tahapan Kerja 

Berikut adalah bagan tahapan kerja perancangan motion comic “Halley’s Wishes” 

yang dibagi dalam tiga tahap yaitu praproduksi, produksi dan pascaproduksi.  

 

Gambar 3.1. Bagan Tahapan Kerja 
 
 

Setelah melakukan brainstorming pemikiran konsep cerita dari motion 

comic “Halley’s Wishes”, maka penulis meneliti kembali literatur yang telah 

dikumpulkan dan melakukan studi pustaka seraya melakukan proses observasi 

atas referensi dari karya yang telah ada sebelum melakukan perancangan 

storyboard komposisi shot dari motion comic ini. Observasi dilakukan pada jenis 
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elemen komik, komposisi dan shot serta palet warna pada referensi karya yang 

dirasa sesuai dengan apa yang ingin penulis sampaikan melalui motion comic 

“Halley’s Wishes” pada audience. Setelah melakukan observasi, dilanjutkan pada 

proses perancangan storyboard. Perancangan komposisi shot pada storyboard 

tentunya dibuat tanpa melupakan jenis naratif yang ingin disampaikan oleh 

penulis pada pembaca, yaitu menggunakan gaya shoujo manga yang mendalami 

emosi perkembangan psikologis tokoh utamanya dalam menjalankan sebuah 

cerita. Setelah merancang storyboard, proses produksi pun dilakukan.  

Dalam tahap pewarnaan, dipilih warna yang sesuai dengan target audience 

dari karya dan hasil studi literatur, yaitu warna yang didominasi merah muda dan 

ungu muda untuk memberi kesan pastel bagi anak perempuan. Tingkat saturasi 

warna pada komposisi juga dirancang agar tidak mengganggu antar focal point 

dan background dari komposisi, dimana focal point adalah para karakter dan teks 

dialog dan background adalah latar belakang. Tingkat saturasi ini juga digunakan 

sebagai penanda adegan flashback dan adegan masa kini dimana flashback 

menggunakan warna yang lebih saturasi ketimbang masa kini sesuai dengan 

referensi yang ditemukan pada tahap observasi. Setelah proses produksi selesai, 

maka dilakukan tahap penyelesaian berupa pascaproduksi. 

 

3.1.2. Sinopsis 

“Halley’s Wishes” menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama 

Michelle yang lebih akrab dipanggil Mimi, pada hari-hari terakhirnya di rumah 

sakit saat dirawat inap untuk proses penyembuhan sakit tifus nya. Mimi berteman 
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dengan Sherly dan Putri yang umurnya tidak jauh dari Mimi, yang juga dirawat 

inap karena influenza dan usus buntu.  

 Mimi tidak seperti Sherly dan Putri yang selalu didampingi orang tua 

mereka selama rawat inap. Ayah Mimi yang merupakan petinggi dalam 

perusahaan ternama di Indonesia sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga 

tidak pernah mendampingi Mimi di rumah sakit. Selain itu, ibu Mimi juga telah 

meninggal saat Mimi masih kecil. Meskipun demikian, Mimi tetap tampak ceria 

dan mandiri bagi anak seusianya. 

Pada hari-hari terakhir rawat inapnya, Mimi melihat berita mengenai 

komet Halley yang hanya melintasi bumi setiap 73 tahun sekali akan muncul pada 

langit Jakarta tengah malam. Mimi percaya bahwa dengan berdoa pada komet 

Halley yang dianggapnya sebagai bintang jatuh, maka permohonannya akan 

dikabulkan. Untuk itu ia harus menyelinap diam-diam dari kamarnya menuju atap 

rumah sakit. Mimi mengajak Sherly dan Putri dalam rencananya tersebut, namun 

malah dimarahi oleh Sherly yang pemikirannya cukup dewasa untuk anak 

seumurannya ketimbang Mimi. Sherly mengatakan bahwa komet bukanlah 

bintang jatuh yang dapat mengabulkan permohonan. Bahkan ia tidak percaya akan 

bintang jatuh yang dapat mengabulkan permohonan.  

Meskipun demikian, Mimi tetap nekat untuk sembunyi-sembunyi pergi ke 

atap rumah sakit demi menyaksikan lintasan komet Halley. Ia tidak boleh 

ketahuan oleh Suster Irene, kepala perawat rumah sakit, karena Suster Irene yang 

galak pasti akan memarahi Mimi. Mimi pun berhasil pergi ke atap tepat saat 
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komet Halley melintasi langit Indonesia. Ia menyampaikan permohonannya 

dengan suara lantang. Mimi memohon agar ayahnya memberikan perhatian lebih 

banyak pada Mimi. Tak lama kemudian, Suster Irene memergoki Mimi di atas 

atap. Namun Mimi pingsan sebelum mendengar ceramah dari Suster Irene akibat 

demam nya yang meninggi lagi.  

Mimi terbangun di kamar rumah sakitnya, dan kaget ketika ia meihat 

ayahnya sudah berada disampingnya. Ayah Mimi bercerita bagaimana Suster 

Irene menghubunginya malam itu dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ayah 

Mimi minta maaf pada Mimi, dan berjanji akan meluangkan waktu yang lebih 

banyak bagi putri satu-satunya itu. Mimi pun senang karena permohonannya telah 

dikabulkan oleh sang komet Halley. 

3.2. Konsep 

Berikut adalah konsep utama yang digunakan dalam perancangan visual motion 

comic “Halley’s Wishes” yaitu konsep visual karakter, konsep visual latar 

belakang, konsep palet warna, dan komposisi shot. 

3.1.1. Konsep Cerita 

“Halley’s Wishes” secara keseluruhan menceritakan mimpi Mimi akan kejadian-

kejadian yang terjadi sebelum ia menyaksikan pemandangan lintasan komet 

Halley dalam bentuk flashback, dan apa yang terjadi setelah ia terbangun dari 

mimpi itu dan kembali ke kehidupan nyata. Adegan eksposisi dibuka dengan 

foreshadow dari tokoh utama. Adegan foreshadow ini juga merupakan adegan 

klimaks dalam cerita, atau apa yang sedang terjadi pada masa kini sebelum adegan 
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flashback berupa mimpi Mimi dimulai untuk memperjelas foreshadow tersebut. 

Pada adegan flashback, terdapat lanjutan eksposisi, aksi meninggi, klimaks serta 

aksi menurun yang berhubungan dengan foreshadow pada awal cerita. Adegan 

resolusi merupakan apa yang terjadi setelah Mimi terbangun dari flashback nya.  

 Eksposisi diawali dengan pengenalan latar belakang serta cuplikan 

petunjuk dari keinginan terbesar Mimi sebagai karakter utama, yaitu perhatian 

dari orangtuanya (yang merupakan ayah Mimi dikarenakan ibunya sudah 

meninggal). 

Konflik mulai terlihat ketika Mimi mengajak teman-temannya untuk 

melihat lintasan komet Halley bersama-sama setelah mendengar berita tentang 

lintasan tersebut melalui TV di kamar rawat inapnya. Mimi  namun dimarahi oleh 

Sherly. Disaat itu, muncul karakter baru yaitu Suster Irene yang seperti Sherly, 

akan ditampilkan layaknya mereka adalah tembok bagi Mimi dalam mencapai 

tujuannya, yaitu berdoa pada komet Halley agar ia mendapat perhatian ayahnya. 

Aksi meninggi ketika Mimi mengendap-endap kabur dari kamar rumah sakit nya 

untuk melihat lintasan komet Halley. Mimi berhasil menyelinap tanpa diketahui 

oleh Suster Irene menuju tangga darurat yang akan membawanya kea tap rumah 

sakit. Adegan klimaks adalah ketika Mimi berhasil melihat lintasan komet 

tersebut dan mengucapkan keinginan terbesarnya, tetapi dipergoki oleh Suster 

Irene.  

Adegan memasukin tahap aksi menurun dimana Mimi pingsan akibat 

demamnya yang meninggi karena faktor stress dan angin malam, dan terbangun 
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kembali di kamar rawat inapnya. Adegan resolusi adalah saat dimana Mimi kaget 

melihat ayahnya yang sudah berada disampingnya, dan menceritakan bagaimana 

Suster Irene ‘komplain’ atas kenakalan Mimi. Penyelesaian cerita ini berlanjut 

ketika ayah Mimi berjanji akan menghabiskan lebih banyak waktunya dengan 

Mimi, dan ditutup dengan senyuman Suster Irene yang melihat reuni ayah dan 

putrinya tersebut dari balik pintu kamar rawat inap Mimi, menandakan bahwa 

Suster Irene adalah komet Halley yang mengabulkan permohonan Mimi tersebut. 

3.1.2. Shot List 

Tabel 3.1. Shot List 

SCENE SHOT LOKASI TIPE SHOT KETERANGAN
1 1 EXT Medium Long Shot Mimi melihat komet Halley.

2 EXT Extreme Close Up Mimi terkagum dengan pemandangan tersebut.
2 1 EXT Establishing Shot Rumah sakit pada pagi hari.
3 1 INT Close Up Tanda ruang bermain anak dan gambar Mimi.

2 INT Medium Close Up Mimi memperlihatkan gambarnya.
3 INT Long Shot Mimi, Sherly, Putri sedang duduk melingkar.
4 INT Medium Shot Sherly bertanya mengenai orang tua Mimi.
5 INT Medium Shot Mimi mendengarkan Sherly.
6 INT Extreme Close Up Mata Mimi tersenyum.
7 INT Medium Close Up Mimi monolog tentang orang tuanya.

4 1 INT Medium Close Up Mimi memikirkan orang tuanya.
2 INT Medium Shot TV berita mengenai komet Halley.
3 INT Medium Shot Berita rekayasa lintasan komet Halley.
4 INT Medium Close Up Reaksi Mimi terhadap berita.

5 1 INT Medium Shot Mimi dimarahi Sherly.
2 INT Medium Close Up Sherly dan Putri menceramahi Mimi.
3 INT Close Up Mimi cemberut dan Sherly ceramah.
4 INT Medium Shot Sherly ceramah.
5 INT Medium Long Shot Mimi cemberut.
6 INT Medium Shot Sherly memberi tahu hal penting pada Mimi.
7 INT Extreme Close Up Ekspresi takut Sherly.
8 INT Medium Long Shot Mimi kaget dengan pernyataan Sherly.
9 INT Medium Close Up Mimi khawatir dengan pernyataan Sherly.

10 INT Medium Shot Mimi khawatir dengan pernyataan Sherly.
11 INT Medium Shot Suster Irene tiba-tiba masuk.
12 INT Medium Shot Mimi kaget.
13 INT Medium Long Shot Suster Irene menceramahi Mimi, Sherly dan Putri.
14 INT Medium Long Shot Suster Irene menceramahi Mimi, Sherly dan Putri.
15 INT Medium Close Up Mimi, Sherly, Putri minta maaf.
16 INT Medium Close Up Suster Irene melihat jam tangan.
17 INT Medium Close Up  Sherly dan Putri keluar kamar.
18 INT Long Shot Mimi memikirkan perkataan Sherly.
19 INT Medium Shot Mimi memikirkan suatu rencana.  
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Tabel 3.2. Shot List 

6 1 EXT Rumah sakit pada malam hari.
7 1 INT Mimi keluar dari kamar rawat inapnya.

2 INT Mimi mengendap di koridor rumah sakit.
3 INT Mimi mengintai Suster Irene.
4 INT Suster Irene dipanggil masuk ke ruang dalam.
5 INT Mimi merasa mendapat kesempatan kabur.
6 INT Mimi berlari.
7 INT Mimi tiba di pintu tangga darurat.

8 1 INT Mimi menaiki tangga darurat.
2 INT Mimi tiba di lantai paling atas.

9 1 EXT Mimi terkagum dengan pemandangan di atap.
2 EXT Komet Halley melintas di atas Mimi.
3 EXT Mimi memandangi lintasan komet Halley.
4 EXT Mimi mengepalkan tangan dan mulai berdoa.
5 EXT Mimi meneriakkan doanya.
6 EXT Suster Irene memergoki Mimi di atap.
7 EXT Mimi kaget dan pandangannya kemudian gelap.

10 1 INT Tembok langit-langit kamar rawat inap Mimi.
2 INT Mimi terbangun dari tidurnya.
3 INT Tangan Mimi di infus lagi.
4 INT Mimi kaget melihat ayahnya.
5 INT Ayah Mimi menjelaskan keadaan.
6 INT Mimi terharu dan menangis.
7 INT Mimi dan ayahnya berpelukan.
8 INT Suster Irene tersenyum.  

 

Berikut adalah shot list yang memperlihatkan seluruh shot yang digunakan dalam 

motion comic “Halley’s Wishes”. Bagian highlight adalah shot yang akan dibahas 

dalam tahap perancangan dan analisis. 
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3.1.3. Elemen Komik 

Untuk memperkuat proses perancangan transisi panel, maka akan dilakukan 

terlebih dahulu observasi dari karya yang telah ada dan memiliki momen yang 

serupa dengan motion comic “Halley’s Wishes”. Berikut adalah hasil observasi 

tersebut. 

 
a. Pemilihan Momen 

Gaya visual motion comic “Halley’s Wishes” adalah shoujo manga, komik Jepang 

yang biasanya ditargetkan pada pembaca perempuan. Menurut McCloud (1994), 

pada komik Jepang, biasanya ditemukan banyak transisi panel subject to subject. 

Meskipun begitu, berdasarkan hasil observasi, selain subject to subject, shoujo 

manga juga menggunakan transisi lain seperti scene to scene dan aspect to aspect 

dalam perkembangan ceritanya.  

 Berikut adalah observasi dari komik shoujo manga “Gakuen Babysitter”, 

karya Hari Tokeino yang membahas kehidupan sehari-hari anak SMP Ryuichi 

yang harus menjadi babysitter di sekolahnya sekaligus menjaga adik balitanya, 

Koutaro, setelah kehilangan kedua orangtua mereka dalam kecelakaan pesawat.  
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Gambar 3.2. Transisi panel dalam Gakuen Babysitter 
(Gakuen Babysitter/Hari Tokeino/2009) 

 Pada chapter 3, muncul karakter baru, Ibu guru Yayoi yang merupakan 

ibu dari balita bernama Kirin yang sering dititipkan pada penitipan anak di 

sekolah Ryuichi dimana ia bekerja sambilan sebagai seorang babysitter. Dalam 

tahap eksposisi pengenalan karakter ini, Tokeino menggunakan transisi subject to 

subject yang dilanjutkan dengan action to action dalam menjelaskan apa ide 

utama dari chapter tersebut secara efisien hanya dalam tiga panel saja. Pada 

chapter ini, Kirin akan menginap di rumah Kepala Sekolah, yang kini juga 

menjadi kediaman Ryuichi dan Koutarou, karena ibunya tidak bisa menjaga Kirin 

selama seminggu lantaran pekerjaannya yang sibuk. 
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Gambar 3.3 Transisi panel dalam Gakuen Babysitter 
(Gakuen Babysitter/Hari Tokeino/2009) 

Ryuichi pada awalnya mengagumi Kirin yang tidak kesepian meskipun ditinggal 

oleh ibunya selama seminggu. Ia bermimpi akan masa kecilnya dimana ia 

menangis kesepian ketika ia harus ditinggal oleh orangtuanya. Adegan ini 

menggunakan transisi panel scene to scene untuk memperlihatkan perpindahan 

antara adegan yang terjadi di masa lampau (flashback) dengan masa kini. 
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Gambar 3.4. Transisi panel dalam Gakuen Babysitter 
(Gakuen Babysitter/Hari Tokeino/2009) 

Adegan dengan transisi subject to subject dengan closure action to action dimana 

Kirin bertemu ibunya kembali setelah selama seminggu ditinggal kerja. Ibunya 

memuji Kirin atas drama yang diperlihatkan Kirin bersama teman-temannya 

untuk para orang tua balita di tempat penitipan anak. Dapat diinterpretasikan 

bahwa Ibunya juga memuji kesabaran Kirin selama seminggu ia harus berpisah 

dari Ibunya tersebut. 

Melalui observasi ini serta dukungan teori shoujo manga, maka dapat 

diambil keputusan transisi panel yang akan digunakan dalam motion comic 

“Halley’s Wishes” yaitu penggunaan subject to subject sebagai alat untuk 
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memperlihatkan percakapan antar tokoh dalam komik dalam pengembangan 

karakternya. Scene to scene dan action to action juga akan digunakan untuk 

progress cerita dalam bentuk closure suatu adegan, sementara aspect to aspect 

digunakan sebagai sarana pembangun suasana dari motion comic. 

 

b. Pemilihan Frame 

 

Gambar 3.5. Pemilihan Frame dalam Gakuen Babysitter 
(Gakuen Babysitter/Hari Tokeino/2009) 

Pada “Gakuen Babysitter”, Tokeino banyak menggunakan close up shot atau 

medium shot dalam menggambarkan suatu aksi maupun adegan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperjelas ekspresi dari karakter-karakter dalam komiknya 

tersebut, terlebih pada para balita yang digambar dengan menggemaskan. 

Penggunaan shot yang mendukung ekspresi karakter ini menonjolkan sisi 
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kegemasan dari karakter tersebut dan membuat pembaca makin menyukai para 

karakter. 

 Guna menonjolkan konflik emosi psikologis dari tokoh utama motion 

comic “Halley’s Wishes”, maka perancangan pemilihan frame komposisi shot 

dilakukan sedemikian rupa melalui banyaknya jumlah close up dan medium shots, 

tetapi tidak menutupi kemungkinan penggunaan jenis shot lain untuk 

memperlihatkan aspek lain dari segi emosi karakter. 

 

c. Pemilihan Kata 

Webtoon “Kosan 95” digunakan sebagai acuan penggambaran teks balon. Pada 

webtoon ini, latar warna teks balon pada karakter berbeda-beda guna 

mengidentifikasi dialog apa diucapkan oleh siapa. Pada motion comic “Halley’s 

Wishes” yang karakternya tidak disulih suara, hal ini akan membantu para 

pembaca muda dalam mengenali karakternya. Berikut adalah contoh teks balon 

dari webtoon “Kosan 95”. 

 

 
Gambar 3.6. Contoh Teks Balon Warna 

(Kosan 95/Didiwalker/2016) 
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 Keputusan pengambilan warna teks balon bagi para tokoh dalam “Halley’s 

Wishes” diambil berdasarkan warna yang melambangkan karaktereristik 

psikologis para tokoh tersebut sesuai dengan teori psikologis warna Scott-

Kemmish (2009). 

 

3.1.3. Komposisi dan Shot 

Shot pada motion comic “Halley’s Wishes” dirancang berupa single shot seperti 

sinematik pada umumnya. Meskipun demikian, ada beberapa shot dimana seluruh 

panel komik muncul pada layar dan panel beserta isinya dianimasikan secara 

bersamaan sesuai dengan teori Smith (2010). Berikut adalah beberapa contoh shot 

dari motion comic yang dijadikan acuan perancangan jenis panel komik sesuai 

teori Smith tersebut. 

 

Gambar 3.7. Contoh Single Shot 
(The Accountant – Motion Comic/Warner Bros. Pictures/2016) 

 

Pada motion comic yang merupakan prekuel dari sebuah film live action 

layar lebar ini, panel dirancang menjadi sebuah single shot agar terlihat seperti 
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sebuah film. Animasi diaplikasikan secara minimal. Balon teks dibuat berukuran 

kecil agar tidak mengganggu komposisi shot secara keseluruhan. 

 
 

Gambar 3.8. Contoh Shot dengan Frame Panel 
(https://www.youtube.com/watch?v=L7lLNntlWYc) 

 
 

Gambar diatas adalah contoh shot motion comic yang memiliki frame 

panel di dalamnya. Shot ini membuat reaksi karakter atas satu kejadian yang 

berlangsung di latar belakang dapat dilihat secara bersamaan oleh audience. 

Setelah mengetahui jenis panel motion comic berdasarkan teori Smith 

(2010) yang digunakan dalam motion comic “Halley’s Wishes”, maka penulis 

melakukan beberapa observasi terhadap shot pada karya yang sudah ada, yang 

dianggap dapat mendukung perancangan komposisi shot dari “Halley’s Wishes”. 

Observasi akan dilakukan sesuai dengan tahap cerita berdasarkan teori Putra 

(2010). 
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a. Eksposisi 

Tahap eksposisi adalah tahap pengenalan kehidupan karakter serta latar belakang 

dari dunia karakter tersebut. Penulis mengambil animasi berjudul “Your Name” 

dan “The Garden of Words” sebagai bahan observasi pada tahap eksposisi. 

 

 Pada “Your Name”, pembuat film membuka film dengan narasi dari kedua 

karakter utama, Taki dan Mizuha yang sudah dewasa, terbangun dari mimpi yang 

mereka rasa pernah terjadi secara nyata namun tak dapat mereka ingat kapan dan 

bagaimana kejadian itu berlangsung. Pembuat film menampilkan beberapa shot 

sebagai foreshadow atas kejadian penting yang akan menjadi konflik utama dari 

film tersebut. 

 

Gambar 3.9 Eksposisi Foreshadow 
(Your Name/CoMix Wave Film/2016) 

 

Pada shot diatas, adalah sebuah medium long shot yang memperlihatkan 

Mizuha sedang mengamati komet yang terbelah saat melintasi langit Jepang. 
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Dalam tahap eksposisi, audience masih dibuat bingung tentang apa yang 

sebenarnya tengah terjadi dalam sequence adegan ini. Setelah sequence 

foreshadow ini berakhir, audience dibawa pembuat film untuk mengupas jalan 

cerita melalui flashback tentang suatu kejadian di masa SMA Taki dan Mizuha 

yang mengubah hidup keduanya dan orang banyak, dimana kejadian itu tak lain 

adalah akibat dari terbelahnya komet yang sudah diperlihatkan terlebih dahulu 

pada tahap pengenalan atau eksposisi cerita dari film tersebut. 

 

Gambar 3.10. Eksposisi Flashback 
(Your Name/CoMix Wave Film/2016) 

 Pada film “The Garden of Words”, pembuat film menggunakan 

pendekatan yang sedikit berbeda dalam memperkenalkan karakter dan 

kehidupannya dalam tahap eksposisi. Pembuat film menggunakan beberapa 

establishing shot untuk memperkenalkan latar belakang kota tempat tinggal Takao, 

tokoh utama dari film ini, seraya Takao melakukan sebuah narasi tentang 

pandangannya terhadap hidupnya saat itu. 
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Gambar 3.11. Eksposisi Establishing Shot 
(The Garden of Words/CoMix Wave Film/2013) 

Pembuat film juga menggunakan extreme close up Hitchcock’s Rule untuk 

memperlihatkan secara visual cita-cita Takao, yaitu menjadi seorang pembuat 

sepatu. Cita-cita Takao ini adalah salah satu poin penting yang digunakan untuk 

menggerakkan plot dari film. 

 

Gambar 3.12. Hitchcock’s Rule dalam Tahap Eksposisi 
(The Garden of Words/CoMix Wave Film/2013) 
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b. Inciting Force 

Tahap ini adalah tahap yang memicu terjadinya sebuah konflik dalam cerita. 

Penulis menggunakan seri animasi “Yuri on ICE” episode 1 sebagai bahan 

observasi karena adanya pemicu konflik, yang dirasa sama dengan motion comic 

“Halley’s Wishes”, dimana salah satu tokoh utamanya, Victor, menonton video 

figure skating tokoh utama lainnya Yuri yang akhirnya memicu Victor untuk 

pergi ke Jepang, meninggalkan karirnya sebagai atlit figure skating nomor satu di 

dunia dan beralih profesi menjadi seorang pelatih bagi Yuri. 

 Subjective medium shot digunakan untuk membuat seolah-olah audience 

sedang menonton video skating Yuri dari sudut pandang mata Victor.  

 

Gambar 3.13. Subjective Medium Shot dalam Tahap Inciting Force 
(Yuri on ICE/MAPPA/2016) 
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Gambar 3.14. Subjective Medium Shot dalam Tahap Inciting Force 
(Yuri on ICE/MAPPA/2016) 

Kemudian terdapat shot dimana seakan-akan layar audience berubah 

menjadi layar smartphone Victor dimana kini audience dapat lebih menyaksikan 

video tersebut secara jelas sebelum scene ditutup dengan close up shot pada 

Victor untuk memperlihatkan reaksinya terhadap inciting force ini. 

 

Gambar 3.15. Close up Shot dalam Tahap Inciting Force 
(Yuri on ICE/MAPPA/2016) 
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c. Konflik 

Pada tahap ini, penulis melakukan observasi terhadap seri animasi “Yuri on ICE” 

episode 3 yang menggunakan low angle shot sebagai pengenal konflik dari salah 

satu tujuan atau goal yang dimiliki oleh Yuri sebagai tokoh utama dalah seri ini, 

yaitu mempertahankan Victor sebagai pelatihnya. 

 Konflik ini muncul dalam sosok rival Yuri yang berasal dari Rusia dan 

memiliki nama yang sama dengan dirinya, namun lebih akrab dipanggil Yurio. 

Yurio adalah tokoh yang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Yurio 

sempat muncul dalam tahap eksposisi di episode 1, namun kini kembali pada 

episode 3 ketika ia datang ke Jepang untuk membawa Victor kembali ke Rusia 

agar Victor dapat merancang koreografi program skating nya pada debut Yurio di 

kompetisi figure skating internasional tingkat senior, ISU Grand Prix. Yuri yang 

sangat ingin dilatih oleh Victor pada musim terakhirnya sebagai atlit figure 

skating melihat Yurio sebagai konflik dihadapinya. 

 

Gambar 3.16. Low Angle dalam Tahap Konflik 
(Yuri on ICE/MAPPA/2016 
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d. Aksi Meninggi 

Aksi meninggi adalah titik pusat dari konflik sebelum masuk ke klimaks. Pada 

konsep cerita “Halley’s Wishes”, tahap ini adalah tahap dimana Mimi melewati 

lorong rumah sakit dan tangga darurat sebelum akhirnya sampai di atap rumah 

sakit. Penulis melakukan observasi pada film animasi “Spirited Away” yang 

memiliki adegan dimana tokoh utama harus melintasi suatu daerah secara 

sembunyi-sembunyi sebelum akhirnya tiba di tempat tujuannya. 

 

Gambar 3.17. Subjective Shot 
(Spirited Away/Studio Ghibli/2001) 

 Pada gambar diatas merupakan adegan dimana Haku membawa Chihiro 

pergi sembunyi dari Yubaba secara bergegas. Untuk menambah ketegangan yang 

dirasakan oleh Haku dan juga Chihiro, pembuat film menambahkan subjective 

shot perjalanan mereka agar audience juga dapat merasakan seperti apa pelarian 

tersebut. 
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e. Klimaks 

Pada adegan puncak ini, tokoh utama telah berhasil melewati konflik dan tengah 

menggapai tujuannya. Pada adegan ini pula ditampilkan kembali shot yang 

muncul pada tahap eksposisi dalam bentuk foreshadow dari klimaks. Untuk itu 

penulis kembali mengobservasi film animasi “Your Name” untuk memperkuat 

perancangan. 

 

Gambar 3.18. Adegan Klimaks 
(Your Name/CoMix Wave Film/2016) 

 Adegan yang sudah dibayangi melalui foreshadow pada tahap eksposisi 

muncul kembali, kini dilanjutkan dengan apa yang terjadi setelahnya. Pada “Your 

Name”, adegan klimaks adalah ketika komet yang terbelah jatuh ke kota tempat 

tinggal Mitsuha dan menghancurkan kota tersebut. Untuk itu, shot yang 

merupakan lanjutan dari shot yang muncul pada foreshadow adalah sebuah 

establishing shot lainnya dari kejadian alam itu. 
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Gambar 3.19. Adegan Klimaks 
(Your Name/CoMix Wave Film/2016) 

 Selain pada “Your Name”, penulis juga melakukan observasi pada film 

animasi “The Girl who Leapt Through Time” dimana adegan klimaks pada film 

ini banyak memiliki medium close up dan medium shot guna memperjelas 

ekspresi dari karakter dan membuat audience bertemu pada titik emosional yang 

sama dengan tokoh utama.  

 

Gambar 3.20. Close Up 
(The Girl who Leapt Through Time/Madhouse/2008) 
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 Pada shot ini, Makoto si tokoh utama sedang berusaha keras untuk 

memakai kekuatannya yang dapat menghentikan waktu agar temannya tidak 

meninggal tertabrak kereta. Pembuat film menerapkan close up shot untuk 

memperlihatkan kegigihan Makoto tersebut. Setelah close up shot,  dilanjutkan 

long shot untuk memperlihatkan suasana disekitarnya. 

 

Gambar 3.21. Long Shot 
(The Girl who Leapt Through Time/Madhouse/2008) 

f. Resolusi 

Pada tahap akhir dari cerita ini, penulis ingin mengungkap akhir dari cerita 

melalui percakapan antar dua orang. Penulis melanjutkan observasinya terhadap 

film animasi “The Girl who Leapt Through Time” dimana Makoto dan Chiaki 

banyak melakukan two shot dalam percakapannya, yang digunakan selain untuk 

menonjolkan hubungan antara Makoto dengan Chiaki. 
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Gambar 3.22. Two Shot 
(The Girl who Leapt Through Time/Madhouse/2008) 

3.1.4. Konsep Palet Warna 

Serial animasi “Pretty Soldier Sailor Moon” yang dibuat pada tahun 1992 

menjadi acuan utama penulis dalam pemilihan palet warna. Seri animasi ini sangat 

populer di kalangan gadis muda pada jamannya, yang dengan ketenaran tersebut 

membuat seri ini mendapatkan remake di tahun 2014. 

Menurut penulis, palet warna “Pretty Soldier Sailor Moon” yang 

didominasi oleh warna merah muda, ungu, nila dan biru muda dapat memberi 

kesan feminine yang sesuai dengan target audience dari motion comic “Halley’s 

Wishes” yaitu gadis muda berusia 10-15 tahun. Berikut adalah screenshot yang 

memperlihatkan palet warna dari serial animasi “Pretty Soldier Sailor Moon”. 
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Gambar 3.23. Latar Kota pada Sailor Moon 
(Pretty Soldier Sailor Moon/Naoko Takeuchi, Toei Animation/1992-1997) 

 
 

Gambar diatas merupakan establishing shot suasana kota pada saat malam 

hari. Dapat kita lihat bahwa warna yang mendominasi adalah biru, hijau toska 

serta cahaya kota berwujud merah muda dan kuning. Pemilihan warna ini 

digunakan untuk membuat kota tetap terlihat cantik meskipun suasana ada pada 

malam hari. 

 
 

Gambar 3.23. Adegan dalam Sailor Moon 
(Pretty Soldier Sailor Moon/Naoko Takeuchi, Toei Animation/1992-1997) 

 
 

Adegan dalam kamar Usagi didominasi oleh warna ungu, putih dan merah 

muda untuk memperlihatkan kesan pastel. Warna merah muda dan ungu pada 

umumnya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Scott-Kemmis, adalah warna 
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yang populer di kalangan gadis muda. Kamar Usagi menggunakan warna ini 

untuk memperlihatkan sisi kegadisannya. 

Pada adegan flashback dari Mimi yang mendominasi cerita motion comic 

akan digunakan palet warna dengan kesan pastel seperti yang ada pada “Sailor 

Moon”. Namun untuk adegan foreshadow dan resolusi akhir, terdapat perbedaan 

penggunaan palet warna untuk memperlihatkan perbedaan adegan flashback 

dengan adegan biasa.  

 

Gambar 3.24. Palet Warna pada Cheese in the Trap 
(Cheese in the Trap/Soonki/2010) 

 

Perbedaan palet warna yang terjadi pada adegan flashback ini juga dapat 

ditemukan pada webtoon “Cheese in the Trap” dimana adegan flashback pada 

webtoon ini disajikan dalam hitam putih. 
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3.3. Proses Perancangan setelah Penelitian 

Setelah melakukan observasi dan penelitian terhadap referensi, maka penulis 

melakukan tahap berikutnya yaitu perancangan shot berdasarkan tabel shot list 

yang telah dimuat sebelumnya. Berikut adalah salah satu contoh perancangan 

yang telah dilakukan, yaitu perancangan scene 4 atau tahap inciting force dimana 

Mimi melihat berita tentang komet Halley yang memicu terjadinya konflik. 

SCENE SHOT LOKASI KETERANGAN
4 1 INT Mimi memikirkan orang tuanya.

2 INT TV berita mengenai komet Halley.
3 INT Berita rekayasa lintasan komet Halley.
4 INT Reaksi Mimi terhadap berita.  

Tabel 3.3. Shot List 

 Pada awalnya, penulis merancang shot adegan ini dimana adegan terjadi 

pada lobi rumah sakit, dimana Mimi menonton berita mengenai komet Halley 

melalui TV yang ada pada komet Halley. Adegan ini kemudian berpindah tempat 

karena adanya perubahan konsep cerita yang tak terduga di tengah proses 

perancangan, dimana Mimi akhirnya menonton berita tersebut melalui TV yang 

ada di kamar rawat inapnya. Berikut adalah sketsa awal dari shot tersebut yang 

terjadi di lobi rumah sakit.  
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Gambar 3.26. Sketsa Awal Scene 4 

 Penulis kemudian melakukan sketsa ulang terhadap scene ini, kini lokasi 

berpindah tempat dari lobi rumah sakit menjadi kamar rawat inap Mimi. 

 

Gambar 3.25. Sketsa Akhir Scene 4 

 Pada shot 1, penulis menggunakan medium close up shot yang sama 

seperti pada scene 3 shot 7 untuk memudahkan transisi antar scene, dimana latar 

belakang yang tadinya berada di ruang bermain kini berubah menjadi tirai di 

kamar rawat inap Mimi. Hal ini memudahkan penulis dalam melakukan 

establishing shot , dengan transisi scene to scene seperti ini maka penulis dapat 

melanjutkan adegan tanpa harus menambah suatu establishing shot baru sehingga 
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dapat mempercepat proses perancangan. Medium close up shot juga dipilih 

sebagai jenis shot untuk memperlihatkan perubahan ekspresi Mimi yang tadinya 

tersenyum pada scene 3 shot 7 menjadi sedih.  Dengan shot ini, maka penulis 

dapat memperlihatkan ekspresi Mimi sekaligus latar belakang dari adegan 

tersebut. 

 Pada shot 2 dan 3, tidak terjadi perubahan antar sketsa sebelum dan 

sesudah perubahan konsep cerita. Pada shot ini, dipilih jenis subjective shot 

dengan tipe medium shot seperti yang ada pada referensi inciting force dalam 

tahap observasi, agar audience dapat merasakan seolah-olah mereka sedang 

menonton berita di TV tersebut dari sudut pandang Mimi. 

 Perubahan signifikan kembali terjadi pada shot 4 dimana medium long 

shot yang dipakai untuk memperlihatkan reaksi Mimi terhadap berita diubah 

menjadi medium close up shot untuk memperlihatkan reaksi tersebut secara lebih 

jelas melalui ekspresi wajah Mimi dan pergerakan tubuhnya. 

 Setelah melakukan sketsa storyboard terhadap shot list, maka kini penulis 

memiliki gambaran lebih jelas mengenai jenis komposisi shot yang akan dipakai 

dalam motion comic “Halley’s Wishes”. Berikut adalah shot list yang telah 

diperbaharui itu, beserta contoh hasil sketsa storyboard lainnya. 
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Tabel 3.4. Shot List 

SCENE SHOT LOKASI TIPE SHOT KETERANGAN
1 1 EXT Medium Long Shot Mimi melihat komet Halley.

2 EXT Extreme Close Up Mimi terkagum dengan pemandangan tersebut.
2 1 EXT Establishing Shot Rumah sakit pada pagi hari.
3 1 INT Close Up Tanda ruang bermain anak dan gambar Mimi.

2 INT Medium Close Up Mimi memperlihatkan gambarnya.
3 INT Long Shot Mimi, Sherly, Putri sedang duduk melingkar.
4 INT Medium Shot Sherly bertanya mengenai orang tua Mimi.
5 INT Medium Shot Mimi mendengarkan Sherly.
6 INT Extreme Close Up Mata Mimi tersenyum.
7 INT Medium Close Up Mimi monolog tentang orang tuanya.

4 1 INT Medium Close Up Mimi memikirkan orang tuanya.
2 INT Medium Shot TV berita mengenai komet Halley.
3 INT Medium Shot Berita rekayasa lintasan komet Halley.
4 INT Medium Close Up Reaksi Mimi terhadap berita.

5 1 INT Medium Shot Mimi dimarahi Sherly.
2 INT Medium Close Up Sherly dan Putri menceramahi Mimi.
3 INT Close Up Mimi cemberut dan Sherly ceramah.
4 INT Medium Shot Sherly ceramah.
5 INT Medium Long Shot Mimi cemberut.
6 INT Medium Shot Sherly memberi tahu hal penting pada Mimi.
7 INT Extreme Close Up Ekspresi takut Sherly.
8 INT Medium Long Shot Mimi kaget dengan pernyataan Sherly.
9 INT Medium Close Up Mimi khawatir dengan pernyataan Sherly.

10 INT Medium Shot Mimi khawatir dengan pernyataan Sherly.
11 INT Medium Shot Suster Irene tiba-tiba masuk.
12 INT Medium Shot Mimi kaget.
13 INT Medium Long Shot Suster Irene menceramahi Mimi, Sherly dan Putri.
14 INT Medium Long Shot Suster Irene menceramahi Mimi, Sherly dan Putri.
15 INT Medium Close Up Mimi, Sherly, Putri minta maaf.
16 INT Medium Close Up Suster Irene melihat jam tangan.
17 INT Medium Close Up  Sherly dan Putri keluar kamar.
18 INT Long Shot Mimi memikirkan perkataan Sherly.
19 INT Medium Shot Mimi memikirkan suatu rencana.

6 1 EXT Establishing Shot Rumah sakit pada malam hari.
7 1 INT Medium Close Up Mimi keluar dari kamar rawat inapnya.

2 INT Long Shot Mimi mengendap di koridor rumah sakit.
3 INT Medium Shot Mimi mengintai Suster Irene.
4 INT Medium Shot Suster Irene dipanggil masuk ke ruang dalam.
5 INT Extreme Close Up Mimi merasa mendapat kesempatan kabur.
6 INT Medium Long Shot Mimi berlari.
7 INT Subjective Shot Mimi tiba di pintu tangga darurat.  
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Tabel 3.5. Shot List 

8 1 INT Subjective Shot Mimi menaiki tangga darurat.
2 INT Subjective Shot Mimi tiba di lantai paling atas.

9 1 EXT Extreme Close Up Mimi terkagum dengan pemandangan di atap.
2 EXT Long Shot Komet Halley melintas di atas Mimi.
3 EXT Medium Long Shot Mimi memandangi lintasan komet Halley.
4 EXT Medium Close Up Mimi mengepalkan tangan dan mulai berdoa.
5 EXT Medium Long Shot Mimi meneriakkan doanya.
6 EXT Medium Shot Suster Irene memergoki Mimi di atap.
7 EXT Medium Shot Mimi kaget dan pandangannya kemudian gelap.

10 1 INT Subjective Shot Tembok langit-langit kamar rawat inap Mimi.
2 INT Medium Close Up Mimi terbangun dari tidurnya.
3 INT Close Up Tangan Mimi di infus lagi.
4 INT Medium Shot Mimi kaget melihat ayahnya.
5 INT Medium Close Up Ayah Mimi menjelaskan keadaan.
6 INT Close Up Mimi terharu dan menangis.
7 INT Medium Shot Mimi dan ayahnya berpelukan.
8 INT Medium Close Up Suster Irene tersenyum.  

 

Gambar 3.28. Contoh Storyboard Scene 5 dan 6 
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