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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan analisa perancangan 

warna dalam environment untuk menyampaikan suasana dan narasi dalam film 

kepada penonton. Penulis juga melakukan tinjauan pustaka terhadap buku-buku 

yang berkaitan dengan warna dan skrip warna seperti buku yang berjudul If It's 

Purple Someone's Gonna Die, The Visual Story, Color: Sixth edition, Dream 

Worlds, The Art of Pixar dan sebagainya. 

 

3.1.1  Sinopsis 

Di sebuah hutan hidup seorang Kakak dan Adik bersama ibunya yang merupakan 

sebuah pohon suci yang menjadi sumber kehidupan di dalam hutan tersebut. Kakak 

dan Adik hidup dengan rukun dan setiap hari mereka mengerjakan tugasnya sebagai 

peri hutan, yaitu menumbuhkan pohon-pohon. Kakak bersiul dan adik akan 

mengeluarkan kekuatan dari tangannya, dengan kerjasama inilah pohon bisa 

bertumbuh dengan cepat. Saat pohon telah bertumbuh tinggi dan subur mereka akan 

mengambil sebuah batang dari tiap pohon dan mempersembahkannya kepada Ibu 

Pohon untuk diolah dan dijadikan energi bagi hutan. Adanya kerjasama oleh 

mereka bertiga inilah yang membuat hutan tetap hidup. 

 Suatu hari saat Kakak mempersembahkan batang kepada Ibu Pohon, Ibu 

memberikan sebuah hadiah yang berbeda dari biasanya, Ibu mengambil sesuatu dari 
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badannya yaitu batang kayu yang dapat mengeluarkan suara. Kakak pun mengajak 

Adik untuk bermain bersama dengan hadiah pemberian Ibu Pohon. Namun tak 

berapa lama kemudian, Kakak menemukan potongan kayu tersebut dan 

menyimpulkan bahwa Adik telah menghancurkan hadiahnya. Karena marah Kakak 

mendatangi Ibu dan melampiaskan kekesalannya, namun usaha Ibu untuk 

menenangkan Kakak gagal dan tanpa sengaja Kakak menghancurkan jantung Sang 

Ibu. Kehancuran jantung Ibu yang merupakan sumber kehidupan hutan pun 

berdampak pada seluruh hutan. 

 Adik yang ternyata bersembunyi di belakang pohon pun keluar dengan takut 

dan menyerahkan kayu yang telah diubah menjadi suling kepada Kakak. Adik 

awalnya berpikir kayu tersebut memiliki bentuk menyerupai suling dan dengan 

adanya suling, Kakak tak perlu repot-repot bersiul lagi saat menumbuhkan pohon. 

Namun, Kakak dengan egonya menolak dan mendorong Adik hingga jatuh lalu 

melarikan diri.  

 Di dalam hutan Kakak terus berlari sampai akhirnya ia sadar bahwa tanpa 

adanya kerjasama mereka bertiga, hutan tersebut hancur dan kering. Menyadari 

kesalahannya Kakak pun kembali ke tempat Ibu Pohon dan meminta maaf, namun 

Ibunya telah mati. Adik yang telah menunggu Kakak untuk kembali menyerahkan 

suling yang dibuatnya. Kakak pun meniup suling tersebut dan adik mengelurkan 

kekuatan dari tangannya lalu seluruh hutan menjadi seperti semula. Meskipun tanpa 

Ibu Pohon, adanya kerjasama antara Kakak, Adik, dan suling yang terbuat dari 

badan Ibunya membuat hutan menjadi subur kembali. 
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3.1.2      Posisi Penulis 

Pada pengerjaan film animasi Arden yang terdiri dari dua orang, penulis bekerja 

sebagai environment artist, concept artist, inbetween animator serta colorist. 

Sebagai environment artist, penulis bertugas untuk membuat background dalam 

dalam film animasi Arden. Sebagai concept artist penulis membuat gambaran 

visual look yang akan dicapai dalam film seperti karakter, environment, properti 

serta warna yang akan digunakan. Lalu sebagai inbetween animator penulis 

menggambar diantara key agar gerakan animasi yang dihasilkan lebih halus. Lalu 

sebagai colorist, penulis melakukan blocking warna pada karakter. 

 

3.2 Tahapan Kerja 

3.2.1  Pembuatan Animasi 

Pengerjaan film Animasi Arden terdiri atas tiga bagian yaitu pra-produksi, produksi 

dan pasca produksi. Pada tahap pra-produksi penulis dan kelompok memilih sebuat 

tema cerita yakni siblings rivalry. Dari tema ini dikembangkan menjadi suatu 

logline yang menjadi ide cerita. Logline tersebut kemudian dibuat lebih detail 

menjadi sinopsis. Sinopsis ini menjadi acuan untuk pembuatan film Arden. Lalu 

penulis membuat sketch karakter dan environment. Selanjutnya anggota kelompok 

membuat storyboard, sedangkan penulis akan membuat character sheet dan 

environment dengan menggunakan sketch tersebut sebagai panduan.  

 Pada desain karakter, penulis membuat tujuh alternatif untuk masing-

masing karakter dan dipilih karakter yang paling cocok untuk merepresentasikan 
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peri hutan. Dalam environment film Arden, hanya ada satu hutan yang dibedakan 

menjadi hutan yang hijau dan subur saat flashback serta hutan yang kering saat 

waktu sekarang (present time). Penulis mencari referensi hutan yang menunjukkan 

dua suasana yang berbeda, yaitu hutan saat siang dan sore hari untuk menunjukkan 

suasana hangat pada scene flashback dan hutan dengan nuansa dingin dan kelam 

untuk merepresentasikan scene present time. Penulis juga memperhatikan elemen-

elemen dalam sebuah hutan seperti bentuk pohon, cabang serta rantingnya, semak-

semak, rumput, cahaya matahari dan dedaunan. 

 Kemudian, skrip warna yang penulis rancang akan dibuat berdasarkan 

storyboard yang telah disusun. Perancangan yang dilakukan memperhatikan setiap 

suasana yang ada dalam scene tertentu. Kemudian suasana tersebut disampaikan 

menggunakan warna sebagai lambang emosi yang dominan pada scene yang sudah 

ditentukan. Pemilihan warna dalam skrip warna dilakukan dengan menerapkan 

teori yang dipelajari pada tahap tinjauan pustaka. Skrip warna akan menjadi acuan 

penggunaan warna pada environment di dalam film animasi Arden untuk 

menyampaikan suasana dan narasi film kepada penonton.  

 Setelah skrip warna, tahap selanjutnya yaitu membuat animatik yang 

dilakukan oleh anggota kelompok. Setelah animatik selesai, kelompok akan 

melakukan akting yang akan digunakan sebagai referensi. Pada tahap pra-produksi 

ini dihasilkan sinopsis, storyboard, character sheet, concept art, skrip warna, 

animatik, dan video referensi. 

 Tahap kedua yaitu tahap produksi dimana penulis membuat environment 

sedangkan anggota kelompok akan membuat keyframe animasi dan dilanjutkan 
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penulis untuk membuat animasi inbetween. Tahap selanjutnya yaitu coloring, yaitu 

pemberian warna pada karakter. Warna yang digunakan mengacu pada character 

sheet yang telah dibuat. Lalu setelah pengerjaan animasi selesai, dilakukan sound 

recording untuk merekam suara yang akan dipakai dalam film. 

 Tahap terakhir yaitu pasca produksi, anggota kelompok melakukan 

compositing yaitu menggabungkan animasi yang telah diberi warna dengan 

environment. Lalu penulis dan anggota kelompok menambahkan sound serta visual 

effect. Setalah digabungkan semua, penulis akan meminta asistensi dan saran 

kepada dosen pembimbing. Kemudian tahap terakhir dilakukanlah editing sebagai 

finalisasi. 
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3.2.2  Perancangan Skrip Warna 

Pada pembuatan skrip warna dalam environment pertama-tama dilakukan analisa 

mengenai suasana yang akan disampaikan dalam tiap scene. Secara keseluruhan, 

hanya ada tiga suasana utama dalam film Arden yaitu suasana bahagia, marah dan 

sedih. Ketiga suasana ini dibagi dalam beberapa scene. Setelah ditentukan suasana 

dominan dalam tiap scene, penulis melakukan studi literatur untuk mencari tahu 

warna apa yang dapat menyampaikan suasana film tersebut. Penulis juga 

mengumpulkan referensi dari berbagai film animasi mengenai penggunaan warna 

untuk menunjukkan suasana dalam sebuah scene. Setelah menemukan warna yang 

sesuai dengan suasana yang hendak disampaikan, penulis membuat mood board 

yang berisi referensi warna untuk menunjang suasana film. Penulis juga 

memperhatikan warna lain yang akan digunakan untuk melengkapi warna utama 

dan kemudian membuat color palette. Color palette yang dibuat terdiri dari lima 

warna utama. 

Gambar 3.1 (Dari atas ke bawah) Color Palette Scene 2, 6, dan 8 

(Dokumentasi Pribadi) 
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 Dalam laporan ini, penulis akan fokus pada tiga scene, yaitu scene 2 yang 

didominasi suasana bahagia, scene 6 yang menceritakan tentang kemarahan tokoh 

Kakak, serta suasana sedih pada scene 8. Penulis membuat color palette untuk 

ketiga scene tersebut sesuai dengan literatur pada BAB 2  yang menunjukkan 

makna emosional dalam warna. Scene 2 dan 6 yang merupakan adegan flashback 

menggunakan warna dari kelompok analogus sedangkan scene 8 yang merupakan 

present time menggunakan warna monokromatik. 

 Lalu penulis membuat color key yang akan dijadikan visual sebelum 

memasuki tahap perancangan skrip warna. Setelah membuat color key, kemudian 

penulis mulai membuat skrip warna pada beberapa shot dengan storyboard dan 

color palette dan color key sebagai acuan.  

Tahap pertama yaitu penggambaran sketch sesuai storyboard.  

 

Gambar 3.2 Sketch 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Selanjutnya penulis melakukan blocking warna menggunakan warna di 

dalam color palette. Penulis mulai memberi warna pada pohon, daun, semak, tanah 

dan langit, kemudian dilakukan pewarnaan pada karakter sesuai character sheet. 

Adanya blocking warna bisa menunjukkan garis besar visual penggunaan warna 

pada scene.  

 

Gambar 3.3 Blocking Warna 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Setelah blocking warna, penulis membuat layer baru berupa adjustment 

layer black and white untuk menentukkan value. Adanya layer ini memudahkan 

penulis untuk menentukan foreground, middleground dan background. Value 

dalam foreground akan tampak lebih gelap sedangkan value dalam background 

akan lebih terang dan pucat. Untuk mengubah warna agar sesuai dengan value yang 

ditentukan, penulis melakukan perubahan pada hue/saturation dan 

brightness/contrast di dalam layer yang akan diubah. Apabila warna telah sesuai 

dengan value yang akan dicapai, adjustment layer black and white akan 

disembunyikan. 
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 Tahap selanjutnya yaitu shading dimana semua elemen dalam scene 

diberikan shadow dan highlight. Sebelum melakukan shading, tentukan arah cahaya 

di dalam scene. Adanya arah cahaya memudahkan penulis untuk melakukan 

shading dan memberikan highlight. Pada gambar di bawah, arah cahaya berasal dari 

kiri sehingga menimbulkan highlight pada bagian kiri dan shadow pada bagian 

kanan. Kemudian penulis menambahkan detail untuk menyempurnakan scene 

tersebut. 

 

Gambar 3.4 Shading 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Selanjutnya penulis memberikan adjustment layer berupa layer Color 

Balance dan Photo Filter untuk membuat warna keseluruhan menjadi sesuai 

dengan suasana yang akan dicapai di dalam scene.  
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Gambar 3.5 Pemberian Filter 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Sebagai tahap finalisasi penulis akan menambahkan hal minor untuk 

menunjang suasana seperti vignette ataupun flare. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Finalisasi 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.2.3  Perancangan Environment 

Environment yang dirancang terinspirasi dari film Song of The Sea yang 

menggunakan gaya ilustrasi dengan genre fantasi. Dalam film Arden environment-

nya terdiri dari satu hutan yang dibedakan sesuai waktu, yaitu hutan yang rindang 

saat flashback dan hutan yang kering pada saat sekarang (present time). Untuk 

membedakannya digunakan tekstur serta warna yang berbeda. Penulis melakukan 

beberapa ekperimen dalam menggambar environment. Environment pertama dibuat 

untuk menunjukkan suasana bahagia. 

 

Gambar 3.7 Eksperimen 1 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Penggunaan warnanya sudah sesuai dengan teori warna, namun 

environment yang ditampilkan belum menunjukkan suasana hutan. Namun gambar 

di atas menjadi acuan style dalam pembuatan environment yang dipakai dalam film. 
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Pada environment kedua yang bertujuan untuk memberikan kesan sedih, 

suasana yang ditampilkan cenderung terkesan seram.  

 

Gambar 3.8 Eksperimen 2 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Lalu pada eksperimen ketiga untuk menunjukkan tokoh Kakak dan Adik 

yang telah berbaikan pada scene terakhir, environment yang dibuat menggunakan 

perpaduan warna oranye dan biru ini gagal menyampaikan suasana bahagia dan 

juga gagal menujukkan lokasi sebuah hutan. 

 

Gambar 3.9 Eksperimen 3 

(Dokumentasi Pribadi) 
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 Berdasarkan eksperimen di atas, penulis menggunakan gambar environment 

pertama sebagai acuan untuk merancang environment berikut. Perancangannya 

sendiri terbagi atas beberapa tahap. Tahap pembuatan environment hampir sama 

dengan pembuatan skrip warna. Pertama penulis menggambar sketch, lalu 

melakukan blocking warna sesuai color palette. Awalnya penggunaan warna akan 

didominasi oleh warna oranye dan kuning yang menunjukkan suasana kegembiraan 

dan kebahagiaan namun dikarenakan banyaknya pepohonan yang bernuansa hijau 

maka warna dominan diganti oleh warna kuning dan hijau yang memiliki makna 

kebahagiaan, harmoni serta alam. Kemudian penulis membagi beberapa layer 

tersebut ke dalam folder foreground, middleground dan background. Setelah itu 

penulis menentukan value dan arah cahaya dan selanjutnya melakukan shading 

warna. 

 

Gambar 3.10 Blocking dan Shading pada Environment Scene 2 

(Dokumentasi Pribadi) 
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  Lalu penulis menambahkan detail seperti rumput, ilalang, motif semak, 

ranting dan garis-garis di bagian batang pohon dan daunnya.  

 

Gambar 3.11 Penambahan Detail pada Environment Scene 2 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Hasil pada environment diatas menimbulkan warna yang cenderung kusam, 

tidak menunjukkan suasana bahagia serta terkesan datar karena kurangnya 

bayangan. Disini penulis akhirnya memutuskan untuk menambahkan drop shadow 

pada tiap elemen serta tekstur kertas agar menambah kesan film yang seolah-olah 

dituliskan dalam sebuah buku. Penulis juga memberikan adjustment layer dan 

mengaturnya agar hasil akhir menghasilkan suasana yang cerah dan sesuai dengan 

pesan yang akan disampaikan dalam film. 

 

Gambar 3.12 Hasil Final pada Environment Scene 2 

(Dokumentasi Pribadi) 
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 Setelah proses tersebut, dihasilkanlah environment yang akan dipakai pada 

scene 2 dan style yang digunakan merepresentasikan environment pada saat 

flashback. Proses pembuatan scene 6 yang berisi suasana marah sama seperti pada 

scene 2 namun penggunaan warnanya saja yang berbeda, sesuai dengan color 

palette yang telah ditentukan. 

 

Gambar 3.13 Blocking dan Shading pada Environment Scene 6 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Langkah selanjutnya setelah tahap blocking dan shading yaitu melakukan 

penambahan detail dan memberikan drop shadow. 
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Gambar 3.14 Penambahan Detail pada Environment Scene 6 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Kemudian tahap terakhir yaitu memberikan filter dan mengatur adjustment 

layer agar hasil akhir bisa menyampaikan suasana yang sesuai dengan narasi film. 

 

Gambar 3.15 Hasil Final pada Environment Scene 6 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Sedangkan environment pada present time tidak akan melewati tahap 

pemberian drop shadow serta tekstur kertas dan akan langsung memasuki tahap 

adjustment dimana penulis memberi layer adjustment berupa color balance, 
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hue/saturation, brightness/contrast serta photo filter untuk menyesuaikan kembali 

warna dalam environment dengan skrip warna.  

 

Gambar 3.16 Blocking dan Shading pada Environment Scene 8 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Keempat adjustment layer ini akan saling menyeimbangi satu sama lain 

untuk menghasilkan sebuah environment yang dapat menunjukkan suasana di 

dalam film. 

 

Gambar 3.17 Hasil Final pada Environment Scene 8 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.3 Acuan/referensi 

Sebelum melakukan perancangan skrip warna, penulis mencari contoh film yang 

menggunakan skrip warna sebagai panduan untuk menghasilkan emosi yang sesuai 

untuk membangun suasana dalam film. Film pertama yaitu Up. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Up (2009) – Pete Docter 

(http://pixar-animation.weebly.com/uploads/8/7/6/3/8763219/5474446_orig.jpeg) 

 

 Di dalam film Up, pada bagian ketika Carl dan Ellie mulai bertemu 

kemudian menikah dan menjalani kehidupan sehari-hari, warna yang digunakan 

cenderung cerah dan memiliki saturasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan warna yang 

demikian menunjukkan suasana bahagia, sesuai dengan adegan scene dimana Carl 

dan Ellie tampak gembira dan saling menyayangi satu sama lain. Meskipun 

kejadian yang diceritakan terjadi pada waktu lampau, filmmaker tidak 

menggunakan warna-warna hitam putih karena mereka lebih memfokuskan kepada 

suasana bahagia yang akan disampaikan lewat penggunaan warna bernuansa terang 

dan bersaturasi tinggi kepada penonton. Sesuai referensi pada film Up, maka di 

dalam film Arden, pada adegan flashback penulis tidak menggunakan warna hitam 
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putih melainkan warna-warna terang bersaturasi tinggi untuk menunjukkan 

kebahagiaan tokoh. Warna yang digunakan juga berasal dari kelompok warm colors 

untuk memperlihatkan kehangatan dan suasana bahagia para tokoh sebelum konflik 

terjadi. 

 Selanjutnya penulis mengambil referensi skrip warna dalam film The Little 

Prince. Penggunaan warna dalam skrip warna film ini dibedakan berdasarkan lokasi 

serta suasana yang akan disampaikan kepada penonton. Terdapat tiga lokasi yang 

dibedakan sesuai warna. Lokasi yang pertama yaitu dunia tempat tinggal Little 

Prince yang menggunakan warna-warna dengan saturasi yang tinggi untuk 

memperlihatkan bahwa dunia ini terjadi di dalam imajinasi tokoh utama. 

 

Gambar 3.19 The Little Prince (2015) – Mark Osborne 

(http://2.bp.blogspot.com/-Z2ST6a71kvc/VcDRjnMZBuI/AAAAAAAABbY/U_lBKE0-

YEI/s1600/00_Colorscript_pres_PARAMOUNT.jpg) 

 

 Lokasi yang kedua yaitu dunia si anak kecil tinggal. Di dalam dunia ini baik 

bentuk dan warna yang digunakan menunjukkan suasana kelabu dan kaku karena 

hal inilah yang dirasakan anak kecil saat berada di dunia ini. Maka dari itu warna 
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yang digunakan bernuansa pastel keabu-abuan untuk menunjukkan bahwa dunia 

anak kecil cenderung serius dan membosankan. Sedangkan lokasi yang ketiga 

dalam film The Little Prince yaitu dunia orang dewasa dimana diperlihatkan bahwa 

orang dewasa hanya terus-terusan berkerja. Mereka menggunakan warna dunia 

anak kecil yang bernuansa kelabu dan dibuat lebih ekstrim dengan pencahayaan 

berwarna kuning dan hijau pucat untuk memberikan perasaan tidak nyaman agar 

penonton dapat memahami perasaan anak kecil saat berada di dunia orang dewasa. 

Penulis mengambil referensi penggunaan warna bersaturasi tinggi yang dalam film 

The Little Prince digunakan untuk menunjukkan imajinasi, sedangkan dalam film 

Arden sendiri digunakan untuk menunjukkan memori Kakak ketika ia teringat masa 

lalunya dengan Adik.  

 Kemudian referensi penggunaan warna environment dalam film Arden 

terinspirasi dari beberapa film animasi seperti The Princess and The Frog, Aladdin, 

serta Beauty and The Beast. Penulis mencari referensi dengan menyesuaikan 

suasana yang akan dicapai dalam film, yaitu suasana senang, sedih, dan marah. Tiap 

referensi yang diambil juga sesuai dengan literatur yang dipakai pada BAB 2. 

 Suasana senang disampaikan dengan menggunakan warna-warna warm 

colors, dan pada film Arden, digunakan warna kuning dan hijau yang memiliki 

makna kebahagiaan, optimisme, harmoni, relaksasi, ketenangan dan kemurahan 

hati. Pada scene marah akan didominasi warna merah yang menunjukkan 

kemarahan, ketegasan dan ketidaksabaran. (Zelanski dan Fisher, 2010). Lalu pada 

scene sedih akan menggunakan  warna biru yang menunjukkan kesedihan dan sifat 

pasif (Bellantoni, 2005). 
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Pada scene 2 dimana suasana di dalam film masih bernuansa bahagia, 

penulis mengambil referensi dari film The Princess and The Frog.  

 

Gambar 3.20 The Princess and The Frog (2009) – Ron Clements 

 Gambar di atas menunjukkan scene dimana Tiana dan Naveen akan 

menikah, mereka terlihat bahagia dan saling menyayangi satu sama lain. Dalam 

scene tersebut penggunaan warna didominasi oleh warna hijau dan kuning. Karena 

film tersebut berlokasi di hutan, maka nuansa hijau akan sering terlihat di dalam 

film. Warna hijau dapat diartikan sebagai sebuah kehidupan yang berhubungan 

dengan alam (nature) dan memiliki aura damai. Ketika dipadukan dengan kuning 

yang memiliki arti kebahagiaan, keduanya akan saling melengkapi untuk 

menciptakan emosi yang bahagia. Selain warna, kedua ekspresi wajah tokoh akan 

ikut mempengaruhi suasana yang akan ditangkap oleh penonton. Pada scene di atas 

penggunaan warna yang menunjukkan suasana bahagia juga dibantu oleh ekspresi 

senang para tokoh sehingga penonton dapat dengan jelas mengartikan scene di atas 

sebagai scene yang menunjukkan kebahagiaan. 
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 Berikut adalah mood board yang digunakan sebagai referensi pada scene 2 

 

Gambar 3.21 Mood Board Suasana Bahagia 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Selanjutnya pada scene 6 dalam film Arden menceritakan tentang 

kemarahan Kakak kepada Adiknya. Penggunaan warna dalam scene ini terinspirasi 

dari film Aladdin saat adegan Jafar yang telah berwujud ular marah kepada Aladdin 

dan hendak membunuhnya. 

 

Gambar 3.22 Aladdin (1992) – John Musker 
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 Di dalam scene tersebut warna merah dan hitam digunakan untuk 

menunjukkan kemarahan Jafar dan untuk menambah ketegangan. Dalam literatur, 

penggunaan warna merah memiliki arti suatu kemarahan dan keagresifan yang 

apabila dikombinasikan dengan warna hitam yang memiliki arti kebencian (hatred) 

maka akan terlihat sebuah scene yang menunjukkan suasana marah seorang 

karakter. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Mood Board Suasana Marah 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Lalu pada scene 8 dimana Kakak mulai menyadari kesalahannya, ia merasa  

sedih dan kemudian kembali kepada Ibu dan Adiknya. Pada scene ini suasana sedih 

akan mendominasi dan sesuai literatur, untuk menunjukkan kesedihan karakter, 

maka penggunaan warna biru dengan saturasi yang rendah dapat menunjukkan 

mood yang sesuai. 
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Gambar 3.24 Beauty and The Beast (1991) – Gary Trousdale 

 

 Pada film Beauty and The Beast, adegan yang menunjukkan kesedihan 

tokoh utama yaitu Belle ada dalam adegan ketika Beast akan mati karena ditusuk 

dengan pedang oleh Gaston. Scene tersebut menunjukkan penggunaan warna biru 

yang memiliki suasana sedih dan dipadukan dengan eskpresi wajah tokoh serta 

penambahan efek visual hujan bertujuan untuk membangun mood penonton agar 

bisa mendalami scene tersebut.  

 

Gambar 3.25 Mood Board Suasana Sedih 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Transisi atau perubahan warna dalam film digunakan untuk menunjukkan 

perubahan suasana. Pada film Shudo, transisi ini dipakai untuk membedakan 

suasana, waktu serta lokasi.  

 

Gambar 3.26 Shudo (2015) – To Anh Bach 

(https://www.youtube.com/watch?v=bVw68FKLEzQ) 

 

 Pada saat warna berubah dari abu-abu ke kuning, terlihat suasana yang 

awalnya dingin berubah menjadi hangat. Kedekatan antara karakter juga lebih 

terasa. Hal ini juga dibantu dengan adanya ekspresi wajah karakter. 

 Kemudian environment dalam film Arden terinspirasi dari film Song of The 

Sea karena environment dalam film tersebut menggunakan gaya ilustrasi buku ber-

genre fantasi. 

 

Gambar 3.27 Song of The Sea (2014) – Tom Moore 
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 Environment dalam film ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu foreground, 

middleground dan background. Karakter digambarkan berada di middleground. 

Objek pada middleground dan foreground dibuat lebih detail dan lebih terang 

dibandingkan background yang tampak lebih gelap. Penggunaan warna hijau 

dikarenakan lokasi yang berada di suatu padang rumput. Rule of third juga 

diaplikasikan pada kedua shot environment diatas agar terlihat lebih nyaman 

dipandang. 

 

Gambar 3.28 Song of The Sea (2014) – Tom Moore 
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Pada film Song of The Sea bentuk pohon dan semak-semaknya 

digambarkan dengan gaya stylize, sederhana dan tidak menunjukkan bentuk 3D. 

Pada pohon yang rindang, bagian batang dan daunnya terlihat menyatu menjadi satu 

bentuk. Batang pohon juga dibuat dengan ranting yang banyak sedangkan pada 

bagian daun ditambahkan motif untuk menunjukkan bentuk dedaunan. Lalu semak 

digambarkan dalam bentuk seperti setengah lingkaran. Semak-semak juga 

ditambahkan motif yang menyerupai bentuk daun. 

  

Gambar 3.29 Song of The Sea (2014)– Tom Moore 

 

Kemudian dalam film Song of The Sea terdapat tekstur brush watercolor. 

Tekstur dipakai untuk menujukkan kedalaman sehingga tidak terkesan datar dan 

sebagai ciri khas film. 

 

Gambar 3.30 The Little Prince (2015)– Mark Osborne 
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Film The Little Prince terdapat adegan stop motion dengan menggunakan 

media kertas. Tekstur kertas dipakai di dalam film tersebut untuk menunjukkan  

nuansa khas cerita anak-anak (storybook). Media kertas dipilih karena kertas 

merupakan salah satu media yang paling sering digunakan oleh anak-anak. 

Dalam film Arden sendiri dipilih tekstur kertas untuk menunjukkan kejadian 

flashback yang terjadi di waktu lampau. Penggunaan tekstur kertas akan menambah 

kesan kejadian lampau ini seolah-olah dituliskan di sebuah buku. Selain tekstur 

kertas ditambahkan pula drop shadow pada tiap elemen seperti pohon, semak-

semak, awan, daun dan karakter. 

 

Gambar 3.31 Federica and Igor (2015) – Giulie Giordi 

(https://vimeo.com/101653823) 

 

Dalam film pendeknya, Giordi menggunakan teknik stop motion dengan 

bahan kertas (papercut) dimana kertas-kertas dipotong dan ditumpuk untuk 

menghasilkan sebuah objek. Ketika kertas tersebut saling ditumpuk maka akan 

menghasilkan bayangan dibawah objek tersebut dan terciptalah kesan timbul. Hal 

inilah yang penulis jadikan referensi dalam menggunakan drop shadow dalam 

perancangan environment. 
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