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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Penulis bersama dengan dua teman lainnya bersama-sama berkelompok untuk 

membuat sebuah film animasi pendek dua dimensi yang berjudul ‘The Hunt’. 

Dalam pembuatan laporan ini sesuai dengan judul yang dikemukakan penulis 

‘Perancangan Garis Semu dalam Komposisi Shots Film Animasi Dua Dimensi 

“The Hunt”’ penulis akan membahas mengenai penerapan garis semu dalam 

pembuatan shot dalam film animasi yang dibuat penulis bersama dengan dua 

rekan mahasiswa lainnya. 

Garis semu yang dimaksud oleh penulis dalam pembahasan ini adalah 

garis imaginasi yang tidak nampak secara langsung. Garis semu yang ingin 

dibahas oleh penulis adalah garis yang dibentuk dari penempatan dan bentuk 

objek-objek atau elemen visual pembentuk sebuah shot. Dalam merancang garis 

semu pada shot, objek visual yang berhubungan dengan perancangan garis semu 

ini adalah objek-objek yang terdapat dalam hutan tempat cerita ‘The Hunt’ 

berlangsung. Objek-objek alam yang dapat digunakan didalam hutan hujan tropis 

tidak jauh dari jenis-jenis tanaman dan pohon yang terdapat di daerah tersebut. 

Objek-objek visual tersebut dirancang sedemikian rupa agar dapat 

memfokuskan pandangan mata pernonton pada satu titik atau bagian dari sebuah 

shot. Pemfokusan pandangan penonton pada satu titik sebuah shot dilakukan agar 

fokus penonton tidak terlepas dari objek utama dan informasi utama cerita ‘The 

Hunt’.  

3.2. Sinopsis 

‘The Hunt’ merupakan film pendek animasi dua dimensi yang bertema aktualisasi 

diri. Film ini bercerita mengenai seekor anak black jaguar yang ingin diakui oleh 

ibunya. Anak black jaguar yang dibesarkan seorang diri oleh ibunya 

mengidolakan ibunya yang kuat dan mandiri. Maka ketika ia diajak untuk berburu 
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bersama dengan ibunya untuk pertama kali, anak jaguar tidak dapat meredam rasa 

gembiranya dan ia tidak sabar untuk malam segera tiba agar ia dapat mulai 

berburu bersama ibunya. Akan tetapi pada hari pertama ia berburu bersama 

dengan ibunya, anak jaguar tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan 

hewan lainnya yang ternyata jauh lebih besar dari dirinya. Anak jaguar yang 

pertamakali melihat hewan seperti itu kemudian merasa takut dan melangkah 

mundur untuk menjauh dari hewan tersebut sambil mengeluarkan sedikit suara. 

Ibu jaguar kemudian memarahi anaknya yang mengeluarkan suara itu karena 

suara itu menyebabkan tempat persembunyian mereka ketahuan dan mangsa 

menjadi lebih berhati-hati akan sekitarnya. Ibu yang marah kemudian menerjang 

ke arah musuh dan meminta anak jaguar untuk membantunya. Akan tetapi anak 

jaguar yang takut, maju dan malah menyenggol mangsa buruan mereka sehingga 

mangsa tersebut berhasil kabur dengan luka kecil di lengannya. Ibu yang kecewa 

dengan anaknya kemudian pergi pulang tanpa sepatah kata apapun kepada 

anaknya. 

Esok hari pun tiba, dan ibu jaguar bersiap-siap untuk pergi berburu. 

Namun ketika anak jaguar ingin ikut pergi ibu jaguar menolaknya, bahkan ibu 

jaguar menyuruh anaknya untuk kembali meruncingkan tombaknya dan pergi 

berburu sendiri. Anak yang ditinggalkan merasa kesepian dan kecewa dengan 

dirinya sendiri. Untuk membuktikan dirinya bisa berburu kepada ibunya anak 

jaguar memustuskan untuk pergi berlatih berburu sendiri. Setiap ia menemukan 

mangsa buruan yang tidak jauh berbeda seperti yang ia temukan pertamakali, anak 

jaguar mencoba untuk membunuhnya tetapi hewan-hewan tersebut tetap terlalu 

besar dan kuat untuk ia hadapi. Disaat ia sudah ingin menyerah karena lapar, ia 

menemukan seekor hewan kecil yang sedang berjalan dihutan. Tadinya ia tidak 

tertarik pada hewan tersebut namun ketika ia melihat tombaknya dan mengingat 

akan kegagalannya dan memutuskan untuk berburu hewan kecil tersebut. Ketika 

anak jaguar telah puas berburu dan sedang berjalan pulang karena hari sudah 

mulai terang, ia bertemu dengan hewan buruan yang pertakali temukan bersama 

ibunya. Ia bersembunyi untuk membuntutinya dan memburunya. 
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Pagi hari tiba dan anak jaguar belum juga pulang. Ibu jaguar menunggu 

kepulangan anaknya dengan kahwatir. Tidak lama kemudian anak jaguar pulang 

sambil membawa buruannya. Anak jaguar disambut oleh ibunya dengan gembira 

dan bangga, dan esok malam ibu dan anak jaguar pergi berburu bersama. 

3.3. Posisi Penulis 

Penulis sebagai perancang shot mula-mula merancang juga ide utama cerita 

bersama dengan dua teman lainnya. Kemudian penulis juga bertanggungjawab 

atas perancangan detail cerita dan penulisan script. Setelah finalisasi skrip cerita 

ditetapkan penulis membuat perancangan shot pada storyboard yang dibantu 

dengan dua teman lainnya. Kemudian penulis membuat detail khusus shot dengan 

menambahkan perancangan garis semu kedalam perancangan shot pada 

storyboard. Dalam perancangan garis semu penulis berkerjasama dengan satu 

anggota tim lainnya (Cindy Claudya) yang bertugas untuk menciptakan 

environment, untuk menciptakan garis semu menggunakan objek-objek alam yang 

terdapat didalam hutan hujan tropis agar suasana yang dimunculkan tetap berupa 

hutan hutan tropis. Dengan selesainya pembuatan storyboard, tahap pra-produksi 

pembuatan film The Hunt juga selesai.  

Awal tahap produksi dimulai dengan membuat animatic storyboard, 

pembuatannya dilakukan penulis bersama-sama dengan anggota tim lainnya. 

Tahap produksi kemudian juga dilanjutkan dengan pembuatan animasi dari 

animatic storyboard yang sudah ditetapkan. Penulis dalam tahap ini membuat 

sketsa inbetween shots animasi dari key animation yang telah ada dalam animatic 

storyboard yang kemudian diserahkan pada satu anggota kelompok (Mutiara 

Agustiani) untuk di-lineart sehingga konsistensi gaya gambar animasi sama pada 

setiap shotnya. Pada tahap ini penulis juga memberi warna dasar pada seluruh 

karakter animasi yang ada dalam setiap shot animasi ‘The Huint’. Pemberiaan 

warna dasar dilakukan setelah sketsa animasi melalui tahap penyamaan gaya 

gambar dan lineart.  

Berlanjut pada tahap post-produksi penulis menyusun gerakan animasi 

karakter sesuai dengan timing yang telah ditentukan bersama anggota kelompok 
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lainnya. Setelah penyusunan timing gerakan karakter dilakukan penulis kemudian 

menyatukan animasi dengan background shot-shot yang ada untuk digabungkan 

menjadi satu film akhir animasi dua dimensi ‘The Hunt’.   

3.4. Proses Perancangan 

 

 Diagram 3.1. Proses Perancangan 
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Tahap perancangan pertama-tama dimulai dengan menganalisa skrip yang sudah 

ditulis. Dari skrip yang telah dianalisa penulis kemudian membuat shot list dan 

memilah adegan yang menurut penulis penting dan memiliki informasi penting 

dalam penyampaian cerita ‘The Hunt’ ini. Setelah menentukan shot dengan 

adegan yang dianggap penting, penulis kemudian kembali menulusuri cerita pada 

shot tersebut. Penelusuran pertama yang dilakukan pada cerita adalah kejadian apa 

yang terjadi dalam shot tersebut. Dengan menulusuri kejadian dalam setiap shot 

yang telah dipilih penulis dapat lebih memahami informasi apa yang ingin 

disampaikan setiap shot. 

 Informasi yang akan disampaikan dalam setiap shot inilah kemudian yang 

menjadi dasar pertimbangan penulis untuk menentukan objek utama dalam setiap 

shot yang sudah dipilih. Objek utama setiap shot dipilih penulis atas pertimbangan 

tingkat kepentingan suatu objek visual dalam shot yang mana pada shot  yang 

dipilih penulis berupa karakter. Objek utama lima shot yang telah dipilih penulis 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

SHOTS INFO. PENTING OBJEK UTAMA 

26 

Elk lebih besar dan kuat dari pada anak 
black jaguar. ELK 

Intimidasi Elk kepada anak black jaguar 

41 
ibu menolak anaknya ANAK DAN IBU 

BLACK JAGUAR Anak black jaguar kesepian dan sendiri 

63 
Badger terperangkap anak black jaguar 

BADGER 
Anak black jaguar lebih kuat dari Badger 

86 
Ibu dan anak black jaguar senang dan 
lega setelah anak black jaguar kembali 
ke pelukan ibunya 

EKSPRESI ANAK 
DAN IBU BLACK 

JAGUAR 

87 

Ibu yang bangga dengan anaknya 
EKSPRESI IBU 

BLACK JAGUAR 
DAN ELK 

Elk yang tergeletak ditanah sebagai hasil 
buruan anak black jaguar  agar diakui 
oleh ibunya 

 

Tabel 3.1. Objek Utama 
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 Setelah informasi utama ditemukan seperti yang sudah dijabarkan diatas, 

penulis kemudian mencari referensi shot film yang mendukung shot pilihannya.  

3.4.1. Temuan / Referensi 

Referensi yang ditemukan penulis kemudian pertama-tama dianalisa berdasarkan 

cerita dan informasi utama yang ingin disampaikan pada shot tersebut. Kemudian 

shot tersebut dianalisa menurut tata letak objek visualnya. Tata letak objek 

dianalisa menurut teori komposisi The Rule of Thirds dan bagaimana peletakan 

objek visual lainnya dalam shot tersebut. Tahap analisa referensi kemudian 

dilanjutkan dengan menganalisa garis semu yang terdapat didalam shot. 

 Penulis mengambil referensi dari beberapa shots film animasi karya 

Disney berikut. 

a) Tangled (2010) 

Tangled merupakan film dengan dasar cerita dongeng Rapunzel yang 

ceritakan ulang oleh Disney dengan keunikannya sendiri. Shot  pertama 

yang ditemukan penulis adalah saat karakter utama film tersebut 

(Rapunzel) dan Flint menemukan sebuah restoran terpencil didalam hutan 

yang disebut ‘The Ugly Duckling’. 

 Shot ini disampaikan dengan menggunakan long shot untuk 

memperkenalkan penonton pertama kalinya dengan lingkungan sekitar 

restoran tersebut yang memang terpencil didalam hutan. LS juga 

digunakan untuk memperlihatkan keadaan sekitar restoran dari sudut 

pandang Rapunzel yang juga melihat dari kejauhan. Pada shot ini terdapat 

beberapa objek pendukung yang dapat dapat mengacaukan fokus utama 

penonton  seperti papan tanda tempat yang diletakan pada titik sebelah 

kanan atas frame memalui aturan Rule of Thirds. Namun dengan 

menggunakan garis semu yang disamarkan dengan latar belakang dan 

lingkungan sekitar objek utama tersebut fokus utama yang berada pada 

dua titik kiri dalam aturan Rule of Thirds tidak terlewatkan oleh penonton. 

Dengan garis semu yang berlekuk mata penonton diantar dari satu titik 
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Gambar 3.1. The Ugly Duckling 

(Tangled, 2010) 

 

 

pertama yang berupa papan tanda tempat ‘the ugly duckling’ menuju 

bangun restoran tersebut yang berada di ujung jalan sebagai objek utama 

dari shot tersebut. Garis lurus yang dihasilkan papan penanda tempat juga 

membantu mengarahkan pandangan mata penonton pada bangunan 

restoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Shot kedua yang ditemukan penulis dalam film yang sama adalah 

pada saat karakter utama bertemu kembali dengan ibunya. Pada shot ini 

Rapunzel digambarkan datang dari sebelah kanan mendekat kearah ibunya 

yang datang dari sebelah kiri shot. Posisi keduanya berada tepat di garis 

bantu rule of thirds dimana ibu berada pada garis sebelah kiri dan 

Rapunzel berada pada garis sebelah kanan. Untuk menggambarkan 
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Gambar 3.2. Pertemuan Kembali 

(Tangled, 2010) 

 

 

kedekatan dan intimasi antara pasangan anak dan ibu ini juga digunakan 

medium shot. Sehingga ekspresi wajah karakter dapat terlihat dengan jelas. 

Tidak hanya itu MS juga digunakan agar ruang gerak karakter juga tetap 

terasa leluasa. 

Sedangkan untuk angle kamera yang digunakan dalam shot ini adalah 

neutral angle untuk memposisikan penonton sebagai pengamat kejadian 

tersebut. Pada shot ini garis semu ditemukan pada objek vas bunga yang 

berada pada sisi kiri atas dan objek wan pada sisi kanan tengah. Kedua 

garis semu tersebut mengarah pada ekspresi wajah karakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shot ketiga yang ditemukan penulis dalam film ini adalah shot 

kejadian saat Flint sedang diperebutkan oleh banyak karakter lainnya yang 

berada di dalam restoran ‘The Ugly Duckling’ untuk dijual kepada tentara 
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Gambar 3.3. Fight 

(Tangled, 2010) 

 

 

kerajaan yang sedang mencari Flint. Pada shot ini digunakan medium shot  

untuk mengajak penonton ikut melihat kejadian yang sedang berlangsung. 

Garis semu dalam shot ini sangat berpengaruh dalam mengarahkan 

pandangan mata penonton pada objek utama yang memiliki tingkat 

kepentingan tertinggi dari objek pendukung lainnya karena keduanya 

merupakan karakter humanoid yang bergerak. Ditambah lagi pada shot ini 

juga terjadi perubahan fokus utama karena terdapat dua karakter yang 

memiliki tingkat kepentingan yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fokus pertama dari shot diatas seperti yang ditunjukan pada gambar 

sebelah atas adalah Flint. Dimana pada adegan ini Flint diceritakan sedang 

dikeroyok dan tertindas oleh karakter lainnya. Garis semu utama dalam 
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shot ini adalah arah pandangan mata karakter pendukung lainnya yang 

mengarah pada satu titik fokus yaitu Flint yang sedang dipegang oleh 

banyak karakter sebagai fokus utama pertama yang terdapat pada frame 

awal shot (gambar atas). Sedangkan untuk fokus utama kedua setelah 

adanya perpindahan fokus juga ditunjukan dengan menggunakan arah 

pandang mata karakter pendukung lainnya kepada satu titik yang berbeda 

yaitu pada karakter yang sedang berancang-ancang untuk memukul Flint 

pada frame akhir shot.  

Untuk mendukung perpindahan fokus pandangan mata penonton shot 

ini juga menggunakan perubahan tata letak seperti pada gambar. Frame 

awal dari shot ini menempatkan Flint sebagai objek utama pertama dekat 

dengan garis sebelah kanan. Sedangkan setelah adanya perubahan fokus 

yang menjadikan karakter lain sebagai objek utama, karakter tersebut 

diposisikan tepat pada garis sebelah kiri rule of thirds. Ditambah juga 

dengan adanya perubahan posisi  angle kamera yang awalnya 

disederajatkan dengan pandangan mata Flint diubah menjadi 

disederajatkan dengan pandangan mata karakter objek utama kedua pada 

akhir frame. 

b) Brave (2012) 

Brave merupakan film animasi yang menceritakan ikatan kekeluargaan 

antar ibu dan anak. Pada film ini, shot pertama yang ditemukan penulis 

adalah ketika Merida maju sendiri kedepan anggota klan lainnya yang 

sedang bertengkar. Pada shot ini diceritakan Merida sedang meyakinkan 

ketua klan lainnya akan kekutan mereka masing-masing yang menyatukan 

keempat klan mereka menjadi satu. Maka dapat dilihat pada shot ini 

bahwa Merida merupakan objek utama pemegang informasi utama dalam 

shot ini. 

 Merida disini berdiri sendiri didepan banyak orang dengan berani 

digambarkan dengan menggunakan very long shot dan high angle. Dengan 

menggunakan VLS penonton berada pad jarak yang jauh dari objek utama 
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Gambar 3.4. Brave  

(Brave, 2012) 

 

 

sehingga membawa kesan sendiri dan tidak bisa ikut campur tangan. High 

angle juga membawakan kesan penonton sedang menilai Merida yang 

berada pada posisi lebih rendah dari penonton. Kesan penonton sedang 

menilai Merida ini juga didukung dengan pengambilan shot dari belakang 

objek karakter klan lainnya yang membawakan kesan penonton 

merupakan salah satu anggota yang tidak setuju dengan karakter utama. 

Untuk mengarahkan fokus pandangan mata penonton pada Merida, 

objek utama diletakan tepat ditengah-tengah frame yang dikelilingin oleh 

objek visual lainnya. Sedangkan garis semu pada shot ini tedapat pada 

arah pandangan mata karakter lainnya yang menuju pada satu titik yaitu 

Merida. 

 

 

 

 

Shot kedua yang ditemukan dalam film ini adalah adegan tegang 

menakutkan saat Mordu menyerang Merida dan ibunya yang sudah 

berubah menjadi beruang melindungi dan melawan Mordu untuk menjaga 

keselamatan anaknya. Pada shot ini digunakan Medium long shot dengan 

low camera angle untuk menggambarkan kekuatan Mordu akan Merida 
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Gambar 3.5. Mordu  

(Brave, 2012) 

 

 

yang berada pada pinggir sisi kanan frame. Mordu yang merupakan objek 

utama dalam shot ini diletakan tepat pada garis kiri dari rule of thirds. 

Sedangkan untuk garis semu yang digunakan pada shot ini terdapat pada 

arah pandang ibu yang berbentuk beruang dan Merida yang membelakangi 

penonton melihat kearah Mordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) The Little Mermaid: Ariel’s Beginning (2008) 

Ariel’s Beginning merupakan film seri ketiga dari The Little Mermaid 

yang menceritakan asal usul kejadian mengapa mermaid tidak diizinkan 

untuk keluar dari laut ke atas laut sebelum cerita The Little Mermaid seri 

pertama. Pada film ini diceritakan kehidupan Ariel sebelum dan sesudah 

ibunya meninggal dan bagaimana usaha Ariel untuk mengembalikan 

musik kedasar laut setelah ibunya meninggal.  

Shot yang ditemukan penulis pada film ini adalah saat Ariel dan 

teman-temannya terperangkap setelah dikejar-kejar belut listrik jahat. Pada 

shot ini Ariel dan teman-temannya diletakan pada sisi kanan shot, dan 
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Gambar 3.6. Terperangkap 

(The Little Mermaid: Ariel’s Beginning, 2008) 

 

 

Ariel berada tepat pada garis sebelah kanan rule of thirds. Untuk shot ini 

angle kamera yang digunakan adalah high angle untuk menunjukan 

kelemahan dan betapa kecilnya mereka dibandingkan musuh. Ditambah 

dengan VSL yang menunjukan tempat daerah keterperangkapan dan 

kesendirian mereka.  

Sedangkan untuk garis semu, garis semu yang digunakan pada shot ini 

terdapat pada bentuk alur karang tempat Ariel dan teman-temannya 

berkumpul. Garis lengkung yang dibentuk dari alur karang dan belut 

elektrik semuanya mengarah pada Ariel dan teman-temannya yang 

merupakan titik fokus utama pada shot ini. 
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Gambar 3.7. The Jungle Book  

(The Jungle Book, 1967) 

 

 

d) The Jungle Book (1967) 

Film ‘The Jungle Book’ yang dibuat oleh disney merupakan adaptasi dari 

buku cerita karya Rudyard Kipling dengan judul yang sama. Shot yang 

ditemukan penulis dalam film ini merupakan salah satu adengan pertama 

dimulainya film. Pada shot ini tidak terdapat aksi pergerakan yang 

menunjukan atau membantu penonton membedakan objek utama dengan 

objek lainnya. Akan tetapi dengan komposisi yang dibantu dengan garis 

semu penonton dapat memfokuskan pandangan pada satu titik dari frame 

tersebut yaitu pada keranjang kecil diatas sebuah perahu yang rusak, 

dimana keranjang tersebut sebagai objek utama dari shot tersebut. Garis 

semu yang paling dominan pada shot ini adalah batang pohon patah yang 

berada di sisi kiri frame. Batang tersebut melengkung mengarah kepada 

keranjang yang berada di sisi kanan frame. Karanjang diletakan pada sisi 

kanan titik dalam pembagian frame melalui aturan rule of thirds untuk 

menyeimbangkan komposisi shot dan juga memberikan letak yang 

nyaman pada pandangan mata penonton untuk melihat suatu objek utama.  
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Gambar 3.8. Tarzan 

(Tarzan, 1999) 

 

 

e) Tarzan (1999) 

Merupakan animasi dengan dasar dari sebuah novel karya Edgar Rice 

Burroughs yang berjudul Tarzan of the Apes. Film ini dipilih penulis 

karena setting tempat cerita ini berlangsung tidak telalu jauh berbeda 

dengan cerita ‘The Hunt’. Shot yang terdapat dalam film ini banyak 

dipenuhi dengan objek visual berupa tanaman yang terdapat di hutan hutan 

tropis. Hal ini sangat membantu penulis dalam merancang garis semu dan 

bagaimana mengkomposisikannya dalam suatu shot. 

Shot yang ditemukan penulis adalah saat Tarzan sedang bercakap-

cakap dengan Jane dikelilingi hewan perimata lainnya. Dalam shot ini 

garis semu ditemukan pada arah pandang karakter pada satu titik yang 

sama. Garis semu juga didukung dengan bentuk dan arah tanaman yang 

terdapat didalam shot tersebut. Ditambah lagi untuk menggambarkan 

suasana yang aman dan intimasi antar kedua karakter digunakan batang 

pohon yang membentuk sebuah lengkungan arc yang juga membantu 

memfokuskan pandangan mata penonton pada bagian tengah dari shot 

tersebut. 
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3.4.2. Perancangan Sketsa 

Setelah referensi ditemukan dan dianalisa kembali dengan acuan studi literatur, 

penulis kemudian memulai untuk membuat sketsa awal dari pembuatan shot pada 

film animasi ‘The Hunt’. 

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam merancang shot adalah 

peletakan objek utama pada shot yang kemudian dilanjutkan dengan  menentukan 

blocking objek pendukung yang terdiri dari objek-objek alam maupun objek 

pembentuk lingkungan sekitar objek utama berada. Setelah itu barulah proses 

perancangan sketsa dilanjutkan dengan merancang garis semu pada shot yang 

sudah dipilih penulis. Langkah selanjutnya adalah membuat sketsa detail lengkap 

dengan garis semu yang sudah dikomposisikan kedalam sketsa shot hingga 

menjadi sketsa akhir. 

 

SHOTS INFO. PENTING 
OBJEK 

UTAMA 
REFERENSI 

26 

 Elk lebih besar dan 
kuat dari pada anak 
black jaguar. 

ELK 

  

 Intimidasi Elk kepada 
anak black jaguar 

41 

 ibu menolak anaknya 

ANAK 
DAN IBU 

BLACK 
JAGUAR 

  

 Anak black jaguar 
kesepian dan sendiri 

63 

 Badger terperangkap 
anak black jaguar 

BADGER 

  

 Anak black jaguar lebih 
kuat dari Badger 

Tabel 3.2. Referensi 
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86 

 Ibu dan anak black 
jaguar senang dan lega 
setelah anak black 
jaguar kembali ke 
pelukan ibunya 

EKSPRESI 
ANAK 

DAN IBU 
BLACK 

JAGUAR 

  

87 

 Ibu yang bangga 
dengan anaknya 

EKSPRESI 
IBU 

BLACK 
JAGUAR 
DAN ELK 

  

 Elk yang tergeletak 
ditanah sebagai hasil 
buruan anak black 
jaguar  agar diakui 
oleh ibunya 

 

Hasil dari perancangan sketsa shot film animasi ‘The Hunt’ adalah sebagai 

berikut:  

a) Shot 26 

Shot 26 adalah shot saat anak black jaguar pertama kali berburu 

bersama ibunya dan bertemu dengan binatang lainnya yang jauh lebih 
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Gambar 3.9. Sketsa Awal shot 26 

 

besar dari dirinya. Pada shot ini karakter Elk ditetapkan sebagai objek 

utama yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi karena dalam shot ini 

penulis ingin menggambarkan ketakutan dan dominasi kekuatan Elk 

akan anak black jaguar yang ma sih belum berpengalaman.  

Dengan menggunakan referensi dari adegan melawan Mordu dari 

film Brave (gambar 3.5), dihasilkanlah sketsa awal dari komposisi shot 

26 seperti pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk yang menjadi objek utama pada shot ini ditempatkan tepat 

pada garis sebelah kiri sesuai dengan aturan Rule of Thirds agar 

komposisi shot seimbang. Angle kamera yang digunakan juga menyorot 

Elk dari bawah untuk menunjukan posisi anak black jaguar yang lebih 

rendah dan kecil dibandingkan dengan kekuktan Elk yang besar.  

Blocking yang ditetapkan pada shot ini adalah bentuk semak 

diagonal yang menutupi seluruh bagian tubuh anak black jaguar. Semak 

juga digunakan untuk membatasi frame sehingga ruang untuk anak 

menjadi lebih kecil dibandingkan ruang gerak Elk. 
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Gambar 3.10. Sketsa Akhir shot 26 

 

Untuk perancangan garis semu dalam shot ini, penulis 

menempatkan garis semu pada semak pembuat blocking. Semak 

dirancang penulis untuk terbuat dari beberapa tanaman yang terdapat 

didalam hutan hujan tropis dan seluruh tanaman tersebut condong dan 

mengarah pada Elk. Sehingga dihasilkan lah sketsa akhir seperti berikut. 

 

 

 

 

b) Shot 41 

Shot 41 menceritakan adegan keesokan harinya saat ibu black 

jaguar menolak anaknya untuk pergi berburu bersama. Pada adegan ini 

ibu dan anak black jaguar ditetapkan sebagai objek utama karena 

interaksi antar kedua karakter inilah yang menjadi inti utama dari shot 

41 ini. Dari penelurusan dan bantuan referensi gambar dari film Brave 

(gambar 3.4) dibuatlah sketsa awal dari shot ini seperti gambar dibawah 

ini. 
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Gambar 3.11. Sketsa Awal shot 41 

 

Gambar 3.12. Sketsa Akhir shot 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shot  41 merupakan shot didalam rumah keluaraga black jaguar. 

Pada shot ini blocking ditetapkan berada di bawah frame agar dapat 

memfokuskan pandangan mata penonton pada bagian atas frame dengan 

menggunakan beberapa perkakas rumah yang biasanya ditemukan 

didalam rumah. Sedangkan untuk penataan objek utama, kedua karakter 

diposisikan berada di tengah frame dengan sedikit condong ke sisi kanan 

frame. 

Setelah mengalami perubahan dan penyesuaian perancangan sketsa 

diperbaiki menjadi seperti gambar berikut. 
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Gambar 3.13. Sketsa Awal shot 63 

 

Karakter yang tadinya diletakan ditengah frame dengan sedikit 

condong ke garis sebelah kana rule of thirds, kini diubah menjadi 

condong ke arah garis sebelah kiri rule of thirds. Detailing objek rumah 

juga sudah dibuat dan adanya perubahan bentuk blocking objek. Untuk 

perancangan Garis semu dalam shot ini, penulis menggunakan bentuk 

daun yang dijadikan perkakas rumah keluar black jaguar dan garis 

cahaya yang mengarah kelantai dekat dengan kedua karakter. 

c) Shot 63 

Pada shot ini diceritakan saat anak black jaguar memburu mangsa 

pertamanya yang berupa seekor Badger. Pada shot ini Badger ditetapkan 

sebagai objek utama, karena pada adegan ini ingin menggambarkan 

keberhasilan anak black jaguar memburu Badger.  

Dengan penelurusan dan bantuan referensi gambar dari film The 

Little Mermaid: Ariel’s Beginning (gambar 3.6) dibuatlah gambaran 

awal dari shot sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada shot ini walaupun objek utama adalah Badger, anak black 

jaguar tetap digambarkan dengan proporsi yang lebih besar karena pada 

shot ini kekuatan anak tetap ingin ditunjukan. Oleh sebab itu anak 

digambarkan dengan membelakangi penonton agar pandangan mata 

penonton tetap dapat terfokus pada Badger yang lebih kecil dari anak 

black jaguar namun menghadap kearah penonton. Badger juga 

digambarkan dengan proporsi yang lebih kecil untuk menggambarkan 

keterperangkapan Badger pada saat itu.   
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Gambar 3.15. Sketsa Awal shot 86 

 

Gambar 3.14. Sketsa Akhir shot 63 

 

Setelah mengalami perubahan dan penyesuaian, didapatkanlah 

komposisi baru. Komposisi baru ini kemudian ditambahkan rancangan 

garis semu yang dibuat dari tumbuhan-tumbuhan yang berada di hutan 

hujan tropis. Kemudian detailing garis semu dilakukan dan 

menghasilkan sketsa akhir shot seperti berikut. 

 

 

d) Shot 86 & Shot 87 

Kedua shot ini merupakan kelanjutan dari satu adegan saat anak black 

jaguar kembali kepelukan ibunya setelah berhasil berburu sendirian di 

hutan satu malam suntuk. Untuk shot 86 objek utama yang ditentukan 

adalah wajah kedua anak dan ibu black jaguar yang saling berpelukan 

bahagia. Maka untuk penempatan komposisi dalam shot kedua karakter 

ditempatkan ditengah frame sehingga membuahkan komposisi yang 

seimbang, seperti referensi dari film Tangled (gambar 3.2) yang 

mengkomposisikan kedua karakternya pada bagian tengah frame.  
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Gambar 3.17. Sketsa Awal shot 87 

 

Gambar 3.16. Sketsa Akhir shot 86 

 

 

Sedangkan untuk perancangan garis semu pada shot ini digunakan 

referensi lain yang juga menujukan intimasi antar kerakternya. Referensi 

diambil dari film Tarzan (gambar 3.8) yang mana garis semu dibentuk 

dari tumbuhan yang berada di sekitar karakter dan bentuk garis 

lengkung yang membawakan kesan intimasi. Berikut adalah hasil akhir 

dari sketsa shot yang telah dipadukan dengan rancangan garis semu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk shot 87 yang merupakan kelanjutan dari adegan 

sebelumnya menceritakan kejadian saat ibu black jaguar melihat 

mangsa Elk yang telah diburu anaknya dan kembali melihat kembali 

anaknya. Oleh sebab itu pada shot ini terdapat perpindahan fokus utama 

dari wajah ibu black jaguar kearah Elk yang tergeletak ditanah. 
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Gambar 3.18. Sketsa Akhir shot 87 

 

 

Penggunaan blocking pada shot ini hanya didapat dari penyebaran 

pohon yang memenuhi sisi kanan dan kiri karakter agar fokus 

pandangan mata penonton terbatas pada bagian tengah frame saja. 

Setelah mengalami perubahan dan penyesuaian dibantu dengan 

referensi dari film Tangled (gambar 3.3) karakter dari shot ini diletakan 

pada bagian tengah frame pada awal shot yang kemudian bergeser 

hingga berada di sisi kiri frame dekat dengan garis bantu rule of thirds.  

Begitu pula pada perancangan garis semu pada shot ini. Dengan 

bantuan dari film The Jungle Book (gambar 3.7) garis semu dibentuk 

dari tanaman yang berada di sebalah kiri dan kanan frame yang 

mengarah ke tengah frame tempat karakter berada. Akan tetapi garis 

terpenting yang dibuat pada shot ini adalah ranting  pohon yang berada 

di sisi kanan bawah shot. Seperti batang pohon yang digunakan dalam 

contoh referensi, batang pohon juga digunakan untuk membuat garis 

semu yang mengarah pada Elk yang tergeletak dibawah tanah.   
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