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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

“Mahanusa” adalah motion comic bergenre aksi ini berdasarkan pada animasi dua 

dinensi. Motion comic ini bercerita tentang usaha Sadewa, seorang pelindung 

Mahanusa dalam mengalahkan Batara, seorang monster yang membunuh teman-

teman Sadewa yang sedang mencari Mahanusa, benteng pertahanan para guadian. 

Motion comic ini diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan serta usia 15-28 

tahun, namun tidak menutup kemungkinan untuk usia diatasnya. Inspirasi penulis 

dalam membuat cerita “Mahanusa” ini adalah proses HIV menyerang sel darah 

putih dalam tubuh. Dalam Tugas Akhir ini, penulis berperan sebagai perancang 

storyboard yang merancang penempatan kamera, sudut pandang maupun 

komposisi dalam membuat storyboard. 

3.1.1. Sinopsis 

Mahanusa merupakan sebuah benteng yang menjadi tempat tinggal para guardian. 

Para guardian ini bertugas untuk membunuh setiap monster yang berusaha 

menaklukkan dunia dimana Mahanusa berada. Dunia dimana Mahanusa inilah 

yang ingin dicari oleh Batara untuk dihancurkan. Batara datang untuk mencari 

Mahanusa namun bertemu para guardian kemudian membantai para guardian 

dengan sadis. Melihat teman-temannya yang telah mati dengan mengenaskan, 

Sadewa menjadi murka karena ia datang terlambat menolong teman-temannya. 

Perancangan Shot... Bernhard Liasta, FSD UMN, 2016
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3.1.2. Tugas Penulis 

Dalam Tugas Akhir ini, penulis bekerja sebagai perancang storyboard. 

Storyboard bertugas dalam memvisualisasikan naskah yang telah dibuat sehingga 

cerita bisa tersampaikan lewat rangkaian gambar yang menjelaskan alur cerita. 

Selain itu, peran penulis adalah menentukan penempatan kamera, sudut pandang 

dan menghubungkan setiap panel dalam motion comic ini.  

3.1.3. Deskripsi Karakter, Environment dan Properti 

Bagian ini diisi dengan peralatan yang digunakan oleh penulis Tugas 

Akhir/Skripsi dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan 

laporan ini.  

 

1. Karakter 

a. Sadewa 

Nama Lengkap : Sadewa Rha 

Umur   : 28 tahun 

Tinggi/Berat  : 189/95 kg 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Sadewa adalah guardian yang jarang berbicara. Ia lebih suka 

berbicara lewat tindakan. Selain itu ia adalah orang yang emosional 

dan peduli dengan keadaan disekitar. Ia termasuk cuek dengan 
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penampilannya walaupun ia adalah golongan atas dalam kasta 

guardian Mahanusa. Sadewa memiliki kemampuan telekinesis dan 

memiliki inti sel yang bisa meningkatkan power, kecepatan, 

kelincahan dan handal bertarung dengan pedang 

b. Batara 

Nama Lengkap : Bahtra Wekaka 

Umur   : 20 tahun 

Tinggi/Berat  : 175/68 kg 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Batara adalah monster yang tidak bisa diam. Selain senang 

menyerang fisik, ia juga senang menyerang psikis musuhnya. 

Batara memiliki kulit yang sangat keras sehingga membuat ia 

memiliki pertahanan dan kemampuan yang sangat kuat, selain itu 

ia cepat membaca situasi. Batara adalah tipe petaarung tangan 

kosong. 

 

3.2. Tahapan Kerja 

Dalam proses tahapan kerja ini, penulis melakukan observasi pada sebuah comic 

yang diterbitkan oleh Marvel. Comic yang menjadi sumber observasi penulis 

adalah Death of Spider-man. Alasan penulis memilih comic ini adalah karena 

kemiripan dari cerita dengan Mahanusa.  
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Gambar 3.3. Cover Death of Spider-Man 

( http://marvel.wikia.com/wiki/Death_of_Spider-Man, 2011 ) 

 

Pada pembukaan cerita, Spider-man terluka parah karena terkena 

tembakan. Untuk mengatur komposisi, sang komikus memberikan runtuhan pada 

foreground untuk menjelaskan apa yang terjadi padanya. 

 

 

 

Gambar 3.5. Animasi panel  

( Death of Spider-man, 2011 ) 

 

Komposisi pada panel ini menggunakan komposisi golden ratio. 

Komposisi dari panel ini bisa dilihat dari gambar nomor 2, bidang  putih yang 

mengelilingi bidang ungu. Mungkin terlihat kompleks tetapi sebenarnya 
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sederhana. Komikus mengarahkan mata penonton (gambar nomor 3) dari 

reruntuhan di atas karakter kemudian berakhir pada kepala karakter. 

 

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini komikus hanya menggunakan 

komposisi bidang untuk mengarahkan mata penonton.  

 

Gambar 3.6. Animasi panel  

( Death of Spider-man, 2011 ) 

 

Diakhir cerita, komposisi yang dipakai sedikit lebih rumit karena jumlah 

karakter yang ada pada panel untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam cerita. 

 

Gambar 3.7. Komposisi panel  

( Death of Spider-man, 2011 ) 

 

Bentuk komposisi dari panel ada pada nomor 2. Komposisi terlihat 

menarik karena komikus menggambar tokoh pada kiri membungkuk sehingga 
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bisa mengarahkan mata penonton (gambar 3)pada perempuan yang memeluk 

Spider-man dan diakhiri pada 2 karakter yang sedang berdiri sambil berpelukan.  

 

 

Gambar 3.8. Komposisi panel  

( Death of Spider-man, 2011 ) 

 

Selain penggunaan bentuk geometri untuk mengarahkan focal point, 

komikus juga memakai garis pada background yang melewati karakter untuk 

menjelaskan bahwa karakter adalah focal point dalam scene tersebut.  

 

Selain itu penulis juga meneliti adegan pertarungan pada film Dark Knight 

Rises, karena genre dari  motion comic “Mahanusa” adalah aksi. Pada scene ini, 

sutradara selalu konsisten dalam menempatkan kedua karakter ketika shot diambil 

dari front.  Batman ditampilkan dengan mid shot frame dan eye shot frame. 

Perancangan Shot... Bernhard Liasta, FSD UMN, 2016



40 

 

Sedangkan tokoh antagonis, Bane ditampilkan dengan mid shot dan low angle. 

Hal ini menunjukkan bahwa Bane terlihat lebih kuat dibandingkan tokoh 

protagonis, Batman. 

 

 

Gambar 3.9. Camera angles pada The Dark Knight Rises yang selalu konsisten 

(Warner Bros Pictures dan Legendary Pictures ) 

 

Pada awal pertarungan, pengambilan kamera banyak mengambil over the 

shoulder shot. Pergerakan aksi dari kedua karakter terjadi dengan cepat. 

Perpindahan kamera terjadi ketika momentum dari aksi kedua karakter sehingga 

penonton merasakan efek dari serangan yang dilancarkan kedua karakter. Setiap 

fokus dari karakter memiliki makna tersendiri. Pada gambar nomor 1 dan 2, 

sutradara ingin memperlihatkan bagaimana Batman (kostum hitam) berusaha 

untuk melukai Bane. Perpindahan kamera dengan cepat terjadi antara gambar 2 

dan 3, 4 dan 5. Selain aksi dari kedua karakter utama, sutradara juga mengambil 

shot dari karakter di sekitarnya, untuk menunjukkan ekspresi sang karakter atas 

adegan aksi dari Batman dan Bane (gambar 6). Hal ini untuk memberitahukan 

kepada penonton bagaimana suasana yang terjadi di sekitar kedua karakter utama. 
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Gambar 3.10. Permulaan adegan pertarungan  

( The Dark Knight Rises, 2012 ) 

 

Shot selanjutnya berpindah ke wide shot. Dengan shot ini, penonton bisa 

melihat aksi kedua karakter secara full body tetapi wide shot ini hanya terjadi 

dalam 4 detik kemudian berpindah ke over the shoulder dan mid shot. Pada shot 

ini, juga menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya. Ketika momentum 

serangan terjadi, kamera berpindah posisi agar penonton merasakan efek dari 

serangan.  
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Gambar 3.11. Urutan shot pertarungan di pertengahan scene 

( The Dark Knight Rises, 2012 ) 

 

Untuk akhir dari scene ini, pertarungan kedua karakter berakhir di lantai. 

Jarak dari kedua karakter cukup dekat sehingga penonton merasakan intim dari 

pertarungan ini.  

 

 

Gambar 3.12. Urutan shot pertarungan di akhir scene. 

( The Dark Knight Rises, 2012 ) 

 

Perancangan Shot... Bernhard Liasta, FSD UMN, 2016



43 

 

Setelah melalui penelitian, penulis mencoba membuat bentuk panel, pose 

hingga menjadi storyboard. Untuk menggambar pose, penulis meminta bantuan 

teman untuk berpose kemudian difoto. Dari hasil foto penulis mencoba 

menggambar secara kasar untuk mencari anatomy sesuai tokoh dalam cerita. 

Dalam merancang panel, penulis membuat daftar bentuk panel yang menarik 

secara visual. Dalam satu shot penulis hanya memberi maksimal 3 panel agar 

tidak terlalu penuh dalam frame.  

 

 

Gambar 3.14. Sketsa thumbnail 
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Gambar 3.15. Sketsa Storyboard 
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