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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

3.1.1 Deskripsi Proyek 

  

Proyek yang penulis kerjakan bersama tim berupa film animasi pendek 3D 

“Loveograph” dengan durasi kurang lebih 8 menit. Dan untuk proyek tugas akhir 

yang penulis kerjakan adalah tentang perancangan shot sebagai visualisasi dari 

cerita. 

 Film animasi pendek 3D “Loveograph” berkisah tentang seorang 

perempuan bernama Ratna yang memiliki hobi foto yang kemudian hasil foto 

tersebut di tempel di scrapbook miliknya dan diberikan keterangan. Suatu ketika 

dia tertarik dan ingin berkenalan dengan seorang pengamen bernama Galih karena 

dia baik dan humble. Tetapi karena Ratna seorang yang bisu dan tuli, ia tidak berani 

untuk berbicara langsung untuk berkenalan dengan Galih. 

 Pada proyek tugas akhir ini, penulis menggunakan metode eksplorasi dan 

observasi. Metodelogi eksplorasi yang dimaksud adalah mencoba jenis shot dan 

komposisi seperti apa yang paling cocok untuk cerita yang ingin disampaikan. 

Sedangkan metode observasi penulis gunakan dengan melihat referensi shot dari 

beberapa referensi film animasi atau live action sejenis dengan genre cerita yang 

sama dan kemudian di aplikasikan kedalam film yang ingin dibuat. 

 Dalam proyek tugas akhir ini, penulis tergabung dalam team Dandelion 

Production yang terdiri dari 4 orang anggota. Dalam proses produksi film 
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‘Loveograph’, penulis mengambil peran utama sebagai director of photography, 

script writer, storyboard artist, dan animator. 

3.1.2 Sinopsis 

Seorang gadis tunawicara bernama Ratna yang memiliki hobi fotografi dimana 

hasil fotonya di tempel pada scrapbook miliknya dan diberikan keterangan tentang 

foto tersebut. Suatu hari ia pergi ke taman mengambil foto untuk halaman 

scrapbook-nya yang belum terisi. Ketika memfoto dia melihat seorang pemusik 

jalanan yang membuat ia tertarik, pemusik jalanan tersebut bernama Galih. Namun 

karena kekurangannya dan kesalah pahaman dengan Galih membuat ia merasa 

malu dan pergi. Sampai suatu ketika Galih menemukan scrapbook milik Ratna yang 

membuat dirinya terkesan dengan Ratna. Pada akhirnya takdir mempertemukan 

Ratna dengan Galih yang ingin mengembalikan bukunya dan akhirnya mereka pun 

berkenalan. 

3.2 Tahapan Kerja 

Penulis menyusun tahapan kerja sesuai dengan metodelogi eksplorasi dan observasi 

dengan menerapkan prinsip – prinsip tentang shot. Tahapan kerja yang dimaksud, 

antara lain : 

 

 

 

 

 

         

 Gambar 3.1 Tahapan Kerja 
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3.3  Objek Observasi 

Untuk membantu dalam membuat perancangan shot “Loveograph”, penulis 

melakukan metodelogi observasi dengan menggunakan 2 film sebagai objek 

observasi penulis, yaitu “Paperman” dan “Hear me”. Kedua film ini memiliki 

kesamaan dengan film “Loveograph”, selain dari genre, ada beberapa hal lain 

diantaranya terdapat 2 karakter yang saling tertarik antara satu sama lain, dan 

memiliki akhir film yang bahagia.  

3.3.1 Paperman (2012) 

Dalam film “Paperman” terdapat 2 orang karakter yang mulanya tidak mengenal 

antar satu sama lain, yang kemudian karakter pria dalam film tersebut berusaha 

untuk bisa berkenalan dengan si karakter perempuan. dan akhirnya sang karakter 

pria berhasil berkenalan dengan si karakter perempuan dengan bantuan pesawat 

dari kertas sebagai cupid – nya.  

 Judul Film : “Paperman” 

Durasi  : 6 menit 33 detik 

Tahun Rilis : 2012 

Sutradara : John Kahrs  

Studio  : Walt Disney Animation Studios 

3.3.2 Hear me (2009) 

Selanjutnya film “Hear me” penulis jadikan sebagai objek observasi karena  

terdapat 1 karakter yang tidak bisa mendengar dan dia di sukai oleh karakter yang 

normal. Selain itu, film ini ber genre romantic comedy, sama seperti proyek yang 
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akan dibuat , dan penulis tertarik untuk menjadikan shot pada adegan comedy dalam 

film ini sebagai refrensi.  

Judul Film : “Hear me ” 

Durasi  : 1 jam 49 menit 

Tahun Rilis : 2009 

Sutradara : Cheng Fen-fen 

3.4 Hasil Observasi 

Dari setiap film yang di jadikan objek observasi, penulis melihat bagaimana 

perancangan shot dalam satu adegan untuk menyampaikan cerita berdasarkan 

pemilihan jenis shot, camera movement, dan  frame composition. 

3.4.1 Paperman 

Penulis telah melihat dan memperhatikan keseluruhan dari film “Paperman” , dan 

penulis mengambil beberapa shot dari potongan adegan untuk dijadikan sebagai 

objek observasi. 

  

 

 

 

 

 

         Gambar 3.2 Paperman Refrensi 1 
          (Paperman movies) 

 

Pada gambar 3.2 terdapat staging dari 2 karakter, shot ini menjelaskan 

adegan ketika  2 karakter baru bertemu dan berdiri bersebelahan. Jenis shot yang 
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di gunakan pada shot ini adalah medium shot, dengan penempatan kedua karakter 

berada pada titik rule of third. Selain itu background bangunan dibelakangnya juga 

sesuai dengan tinggi masing – masing dari karakter sehingga shot ini merupakan 

shot dengan frame composition, yaitu balance composition. 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.3 Paperman Refrensi 2 
          (Paperman movies) 

 

 Pada gambar 3.3 menjelaskan tentang adegan ketika datang kertas dari 

sebelah kiri ke muka karakter perempuan. Pada shot  ini menggunakan jenis shot 

yaitu medium shot dengan mata karakter pria menuju pada si karakter perempuan. 
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(a)                                              (b) 

 

 

 

 

(c)                                            (d) 

         Gambar 3.4 Paperman Refrensi 3 
          (Paperman movies) 

 

 Pada gambar 3.4 (a) arah mata dari karakter pria pada shot ini kea rah kanan, 

hal tersebut bertujuan untuk menjaga continuity dari shot sebelumnya ataupun 

setelahnya, dan juga shot untuk adegan percakapan antara gambar (a) dan (b) 

menggunakan shot jenis medium close up dengan komposisi over the shoulder. Hal 

ini dimaksudkan untuk memperlihatkan ekspresi dari kedua karakter dengan sedikit 

gerakan kepala dari karakter perempuan. Selain itu pada gambar (a) dan (b) terdapat 

garis semu dari atap kereta yang seakan mengarahkan kalau ke dua karakter ini 

saling melihat atau bersatu. 

 Pada gambar (c) dengan pemilihan jenis shot tetap medium close up tetapi 

tidak menggunakan komposisi over the shoulder karena menandakan kalau karakter 

perempuan sudah tidak ada atau pergi. Selain itu dengan arah mata dari si karakter 

pria yang mengarah kekanan sama dengan perempuan yang masuk kekereta dan 

berjalan kanan.  
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Terlihat sekali continuity yang di buat oleh Director of Photography agar penonton 

tidak kehilangan perhatian mereka karena ini masih diawal adegan , masih ada rasa 

penasaran dari penonton kira – kira apa yang akan terjadi selanjutnya. 

 

3.4.2  Hear Me 

Untuk film “Hear me“, Penulis juga melihat dan memperhatikan keseluruhan film 

ini , dan penulis mengambil beberapa shot dari potongan adegan dimana antara 2 

karakter berkomunikasi satu sama lain. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Hear Me Refrensi 1 
          (Hear Me Movies) 

 

 Pada gambar 3.5 merupakan salah satu shot dalam film “Hear me” dimana 

ada 2 karakter yang sedang berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jenis shot yang 

digunakan adalah medium shot dengan penempatan kedua karakter berada pada titik 

rule of third, serta background blur yang membuat penonton berfokus pada kedua 

karakter tersebut. Jenis frame composition yang digunakan dalam shot ini adalah 

balanced composition dimana kedua karakter berada pada posisi dan jarak yang 

sama dari kiri dan kanan frame. 
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Gambar 3.6 Over the shoulder 1 
               (Hear Me Movie) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Over the shoulder 2 
               (Hear Me Movie) 

 

Pada gambar 3.6 dan gambar 3.40 ini adalah adegan ketika karakter pria 

datang  dan karakter perempuan tidak mengetahui kalau karakter pria tersebut 

datang. Jenis shot yang digunakan pada gmbar 3.6 dan gambar 3.7 adalah medium 

close up, dengan composition yang digunakan adalah over the shoulder, dimana 

karakter pria berada di belakang karakter perempuan. camera movement dalam shot 

ini menggunakan panning right dengan permainan fokus pertama pada karakter 

perempuan yang kemudian berpindah ke karakter pria. 
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 Gambar 3.8 Over the shoulder 3 
                (Hear Me Movie) 

 

 

 

 

              Gambar 3.9 Over the shoulder 4 
                (Hear Me Movie) 

 

 

 

 
 

 

         Gambar 3.10 Two shot 
                (Hear Me Movie) 

 

Pada gambar 3.8 , gambar 3.9 , dan gambar 3.10 ini menjelaskan adegan 

ketika kedua karakter sedang berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jenis shot yang 

digunakan untuk gambar 3.8 adalah medium close up dengan composition over the 

shoulder, gambar 3.9 menggunakan medium close up dengan composition over the 

shoulder, dan gambar 3.10 menggunakan medium shot dengan composition two 

shot. Untuk adegan komunikasi antara 2 karakter ini , Director of Photography 

dalam film ini menggunakan aturan 180 degres. 
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                   Gambar 3.11 Close up 
                (Hear Me Movies) 

Pada gambar 3.11 ini menjelaskan tentang karakter pria sedang melihat si 

karakter perempuan yang pergi. shot ini menjelaskan bahwa si karakter pria masih 

berharap agar karakter perempuan dalam film ini tidak pergi . Jenis shot yang 

digunakan adalah close up dengan composition si karakter pria berada pada titik 

rule of third sehingga penonton hanya berfokus pada karakter tersebut dengan 

didukung background yang blur.  
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3.5  Proses Sketsa  

Penulis membatasi pembahasan untuk perancangan shot dalam animasi pendek 3D 

“Loveograph”, yaitu pada scene 2 shot 3, scene 4 shot 1  dan juga  scene 8 shot 

13,14,17 . Sebagai langkah awal penulis membuat perancangan shot ini adalah 

dengan membuat sketsa eksplorasi untuk shot –shot  yang dipilih tersebut . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.12 Eksplorasi Sketsa 

        (Dokumentasi Pribadi) 
             

 Gambar 3.12 adalah proses penulis menentukan jenis shot yang akan penulis 

gunakan nantinya berdasarkan cerita pada animasi pendek 3D “Loveograph”. Pada 

perancangan shot ini, penulis ingin membuat perancangan shot yang dapat 

memberikan visualisasi cerita sehingga dapat di mengerti oleh penonton. Berikut 

ini adalah proses eksplorasi pencarian shot sesuai dengan cerita, yang penulis buat 

untuk shot – shot yang penulis analisis sebelum membuat storyboard. 
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Gambar 3.13 Eksplorasi Sketsa Scene 2 shot 3 

               (Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Eksplorasi Sketsa Scene 4 Shot 1 

               (Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.15 Eksplorasi Sketsa Scene 8 Shot 13 

               (Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Eksplorasi Sketsa Scene 8 Shot 14 

               (Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Eksplorasi Sketsa Scene 8 Shot 17 

               (Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.18 Eksplorasi Sketsa (OTS) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Eksplorasi Sketsa (Two shot) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Eksplorasi Sketsa (Two shot) 

 

Gambar 3.18,3.19,3.20 diatas merupakan proses penulis membuat 

eksplorasi sketsa berdasarkan refrensi film yang penulis ambil. Gambar 3.18 adalah 

shot ketika karakter Ratna sedang bebicara dengan Galih. Jenis shot yang di 

terapkan yaitu medium close up dengan composition shot yaitu over the shoulder. 

Gambar 3.19 adalah adegan saat pertama kali mereka berdua bertemu. Jenis shot 

yang di terapkan penulis ubah menjadi medium long shot dengan composition shot 

yaitu two shot. Gambar 3.20 adalah shot ketika mereka berdua sedang 

berkomunikasi. Jenis shot yang di terapkan adalah medium shot dengan 

composition shot yaitu two shot .   

Proses perancangan shot tersebut penulis buat sebagai acuan penulis untuk 

menentukan shot yang tepat sesuai dengan visualisasi cerita yang ingin 

disampaikan kepada penonton.  
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3.6 Shot List 

 Proses selanjutnya setelah penulis melakukan observasi film dan ekplorasi sketsa 

adalah membuat shot list. Shot list yang penulis buat meliputi scene , urutan shot 

per scene, shot size, frame composition, camera movement, dan subject in frame 

dan timing. Berikut adalah shot list untuk shot – shot yang penulis pilih untuk di 

analisis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Shot List Scene 2 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Shot List Scene 4 

   (Dokumentasi Pribadi)  
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Gambar 3.23 Shot List Scene 8 

   (Dokumentasi Pribadi)  

3.7 Storyboard 

Pada proses perancangan storyboard ini, penulis merancang shot sebagai visualisasi 

awal dari cerita dan acuan untuk animator dalam membuat animasi. Perancangan 

storyboard penulis buat untuk melihat continuity  antara shot satu dengan shot 

lainnya agar penonton dapat mengerti setiap jalan cerita yang ingin disampaikan 

pada tiap rangkaian shot nya. Sebagai bahan untuk analisis lebih mendalam 

terhadap shot yang di buat sesuai dengan batasan masalah , penulis memilih 5 shot 

yang terdapat pada scene 2 shot 3, scene 4 shot 1 dan pada scene 8  yaitu shot  13,14, 

dan 17. Berikut ini adalah storyboard untuk scene 2, 4 dan  8. 
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Gambar 3.24 Storyboard Scene 2 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.24 merupakan perancangan storyboard yang penulis buat untuk 

adegan pada scene 2. Gambar 3.24 merupakan adegan pada scene 2, dimana 

karakter Ratna sedang diam – diam memotret karakter Galih di balik semak – 

semak. Pada Gambar 3.24 , terdapat kotak merah yang merupakan shot ke 3 pada 

scene 2, dimana adegan yang penulis sebutkan tadi terjadi. Analisis lebih mendalam 

akan penulis lakukan untuk scene 2 shot 3  pada BAB IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.25 Storyboard Scene 4 

          (Dokumentasi Pribadi) 
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 Gambar 3.25 merupakan perancangan storyboard yang penulis buat untuk 

scene 4. Scene 4 ini menceritakan Galih yang ingin mengagetkan karakter Ratna 

dari belakang dimana karakter Ratna sedang serius memotret. Pada gambar 3.25, 

penulis memberikan kotak berwarna merah pada shot yang akan penulis analisis 

yaitu scene 4 shot 1 pada BAB IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26 Storyboard Scene 8 

(Dokumentasi Pribadi) 

Gambar 3.26 merupakan gambaran storyboard yang penulis buat untuk 

scene 8. Pada gambar 3.26, terdapat kotak merah yang merupakan shot ke 13,14, 

dan 17 pada scene 8. Pada  gambar 3.26 terdapat  shot  13 dan 14 yang menceritakan 

saat karakter Galih bingung karena karakter Ratna tiba –tiba tertawa karena melihat 

tulisan yang karakter Galih tunjukan. Dan akhirnya karakter Galih mengetahui 

bahwa tulisan yang ia tulis itu salah, karakter Galih pun langsung mengganti tulisan 
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tersebut dengan yang benar. Selain itu, pada gambar 3.26 juga terdapat shot ke 17 

menceritakan karakter Galih yang menuliskan tulisan berisikan kalimat motivasi 

untuk karakter Ratnsa. Pada scene 8 ini penulis memilih shot 13,14, dan 17 sebagai 

bahan untuk di analisis lebih mendalam pada BAB IV. 
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