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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

Untuk mengerjakan Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan data untuk 

mendukung proses pembuatan melalui studi pustaka seperti jurnal, buku, media 

internet, ebook, serta mengumpulkan dan melakukan observasi visual lighting 

pada film dan komik, dan melakukan eksperimen. 

 

3.1.1. Sinopsis 

Motion Comic ini menceritakan tentang kisah seorang anak alien yang hidup 

bersama ayahnya pada beberapa tahun di masa depan., dimana manusia 

menemukan bahwa selama ini alien secara diam-diam telah hidup berdampingan 

dengan manusia. Awalnya hal ini menjadi topik yang mengejutkan di seluruh 

dunia. Namun mayoritas alien tidak memperlihatkan tanda bahaya, sehingga 

manusia menerima keberadaan mereka meskipun terjadi deskriminasi terhadap 

alien. 

 

3.1.2. Posisi Penulis 

Pada proses pembuatan motion comic “Beyond the Border” penuliskan akan 

mengerjakan keseluruhan film. Namun, pada laporan tugas akhir ini akan terfokus 

dalam proses perancangan lighting.  
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3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja dari perancangan lighting dalam motion comic “Beyond the 

Border” diawali dengan pemilihan genre cerita dan cerita itu sendiri, sehingga 

mempermudah pemilihan shot dan emosi yang akan mempercantik shot. Emosi 

yang akan digunakan adalah duka cita, kasih sayang, dan kesedihan. Dalam 

pengembangan cerita beberapa sketsa untuk shot sudah mulai dibuat, sehingga 

membantu untuk membayangkan lighting seperti apa yang akan diaplikasikan. 

 Dari proses tersebut, setelah beberapa shot list telah dipilih, lalu penulis 

mencari data seperti sumber literature dan beberapa referensi yang dapat menjadi 

acuan dan pengembangan emosi untuk lighting. Dari data yang telah terkumpul, 

penulis membatasi cahaya yang akan dirancang menjadi 3 bagian yaitu lighting 

style, color, dan contrast. Setelah itu penulis mulai melakukan eksperimen dari 

berbagai referensi. Penulis mengambil 2 jenis referensi yang berbeda. Pertama 

referensi yang berasal dari shot dari asli, dan yang kedua adalah shot dari komik. 

Setelah itu penulis mulai melakukan eksperimen dari masing-masing bagian 

teknik lighting. 
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Gambar 3.1 Tahapan Kerja Penelitian 

 

3.3. Shot List 

Dalam pembuatan motion comic, penulis menentukan beberapa shot yang penting 

untuk keperluan cerita. Cerita dari motion comic yang penulis rancang memiliki 

genre tragedi. Menurut Zubarev (2002), cerita yang ber-genre tragedi diakhiri 
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dengan kesedihan, kesengsaraan atau dukacita dan dengan adanya sesosok yang 

disayangi oleh protagonist membuat konflik yang akan disampaikan lebih kuat. 

Karena itu penulis memilih shot yang akan memperlihatkan emosi kesedihan, 

kasih sayang, dan duka cita. Berikut adalah beberapa shot list yang telah dipilih. 

 

3.3.1. Shot Duka Cita 

 

Gambar 3.2 Shot 1 (duka cita) 

Terlihat figur yang misterius tengah mengahadap kearah kuburan yang sedang ia 

amati. Shot ini adalah shot pembuka dalam motion comic yang dibuat oleh 

penulis, menceritakan beberapa tahun setelah sang anak kehilangan ayahnya. 

Sesuai yang dikatakan Izard (1993) duka cita timbul disaat seseorang kehilangan 

sesuatu yang paling berharga.  
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3.3.2. Shot Kasih Sayang 

 

Gambar 3.3. Shot 8 (kasih sayang) 

 

shot ini difungsikan untuk menceritakan kedekatan sang anak dengan ayahnya. 

Terlihat dalam scene sang ayah memegang kepala anaknya atas perasaan kasih 

sayang. Sang anak yang memakai kostum super hero khayalannya. Menurut Izard 

(1993), kasih sayang merupakan emosi yang timbul dari rasa senang akan dicintai 

dan mencintai 
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3.3.3. Shot Kesedihan 

 

Gambar 3.4 Shot 43 (kesedihan) 

 

Shot ini menceritakan sang anak yang hanya bisa terdiam didalam tempat 

pembuangan sampah serta pasrah dan menahan tangis. Shot ini menggambarkan 

titik dimana sang anak kehilangan ayahnya disaat kerusuhan tersebut. Kesedihan 

merupakan perasaan negatif yang timbul dari suatu kejadian (Izard, 1993). 

 

3.4. Referensi 

Berdasarkan shot list yang telah dibuat penulis mengumpulkan referensi mengenai 

cahaya yang sesuai dengan emosi yang dibutuhkan pada storyboard yang telah 

dibuat. 

Dalam tugas akhir ini, penulis akan membahas mengenai beberapa shot yang 

dirancang. 
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3.4.1. Referensi Emosi Duka Cita 

Penulis menggunakan referensi scene film The Dark Knight (2008) dimana 

batman menemukan bahwa ia telat menolong kekasihnya yang telah meninggal. 

Shot di dalam scene ini batman terlihat berdiri diatas reruntuhan bangunan sedang 

berduka atas kehilangannya.  

Lalu referensi komik yang digunakan adalah Batman Incorporated (2013) 

dimana Bruce Wayne memeluk kostum robin. Scene ini menceritakan bruce 

wayne yang sedang berduka karena robin yang telah meninggal dunia. 

 

3.4.1.1. Lighting Style 

Berikut adalah beberapa observasi dalam film dan komik yang telah dipilih oleh 

penulis sesuai dengan lighting style. 

a. Dalam scene dibawah ini terdapat tiga sumber cahaya. Cahaya utama 

bersumber dari jendela di samping Bruce lalu dibawahnya terdapat cahaya 

kedua yang dihasilkan dari api di belakangnya. Cahaya ini berfungsi untuk 

menerangi background atau back light. Seperti yang dikatakan Birn (2008) 

back light memiliki fungsi memisahkan dan memberikan kedalaman pada 

objek. Sumber cahaya terakhir berasal dari arah kanan yang jatuh tepat di 

atas baju dan topeng Batman, sesuai yang dikatakan Nulph (2013) bahwa 

sumber cahaya yang berasal dari arah kanan dapat memberikan mood yang 

dramatis. Style yang digunakan dalam shot ini menggunakan low-key, 

sesuai yang dikatakan oleh Frost (2009) bahwa low-key menghasilkan 

gambar yang gelap dengan beberapa tempat terlihat terang. 
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Gambar 3.5 The Dark Knight lighting style 

 

b. Scene pada komik yang digunakan dalam observasi lighting style dengan 

mood duka cita di bawah ini memiliki dua sumber cahaya. Cahaya 

pertama berada tepat diatas kepala Bruce. Menurut Nulph (2013) cahaya 

yang berada tepat di atas kepala memberi kesan misteri atau bahaya karena 

bayangan yang dihasilkan menutupi wajah karakter, namun pada sumber 

cahaya kedua yang berasal dari arah kiri membuat wajah karakter tidak 

tertutup dengan bayangan. Cahaya ini berfungsi sebagai Fill light yang 

menurut Birn (2008) digunakan untuk menghilangkan bayangan. Menurut 

Nulph cahaya yang berasal dari samping memberi dan menambahkan 

mood drama. 
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Gambar 3.6 ���� �����	
��
�����lighting style 

 

3.4.1.2. Contrast 

Berikut adalah observasi dalam film dan komik yang telah dipilih oleh penulis 

sesuai dengan contrast. 

a. Pada scene ini terlihat cahaya datang dari background shot sehingga 

subjek yang difokuskan terlihat siluet. Secara keseluruhan penggunaan 

warna hitam terlihat medominasi bagian depan shot seperti reruntuhan dan 

Batman. Dapat dilihat melalui histogram grafik yang berada di arah 
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shadow lebih tinggi ketimbang midtones dan highlights.  Bisa disimpulkan 

brightness yang digunakan rendah.  

 

Gambar 3.7 The Dark Knight contrast 

 

b. Untuk referensi dari komik kontras yang terlihat lebih jelas. Cahaya 

datang dari arah tepat di atas kepala sehingga figur masih dapat terlihat 

dengan bayangan yang dihasilkan berada disisi bawah sang figur. Jika 

dilihat dari histogram, terlihat grafik bagian midtones yang merata rendah 

lalu langsung naik secara drastis di bagian shadows, tidak seperti referensi 

untuk film yang grafik naik secara bertahap. Sementara itu, hampir tidak 

terlihat highlights pada histogram. 
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Gambar 3.8 Batman Icorporated contrast 

 

3.4.1.3. Color 

Lalu pada yang satu ini adalah observasi dalam film dan komik sesuai dengan 

color yang dihasilkan. 

a. Scene yang digunakan untuk observasi color pada film terilihat terdapat 

cahaya yang berintensitas kecil dari arah kanan dan dari arah jendela yang 

berada di belakang karakter dengan intensitas yang cukup terang. Kedua 

sumber cahaya tersebut berwarna biru, yang menurut Eiseman (2006) 
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bersifat sedih atau misteri. Lalu yang terakhir adalah cahaya yang 

berwarna kuning dan berasal dari api yang berada disebelah sang karakter. 

Menurut Edwards (2004) warna kuning dapat diartikan pengkhianatan dan 

di dalam scene diceritakan bahwa Batman secara sengaja diberikan alamat 

yang salah sehingga dia tidak bisa menyelamatkan kekasihnya. 

 

Gambar 3.9 The Dark Knight color 

 

b. Untuk observasi color pada scene komik di bawah cahaya yang terpancar 

berwarna putih. Dapat dilihat dari cahaya yang terjatuh pada area 

punggung dan leher Bruce. Menurut Cerrato (2012) warna putih dapat 

dihubungkan dengan kematian. 
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Gambar 3.10 Batman Icorporated color 

3.4.1.4. Ringkasan Observasi untuk Emosi Duka Cita 

Dari kedua referensi shot dengan emosi duka cita di atas peneliti mendapatkan 

temuan-temuan yang diperoleh sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Tabel Hasil Observasi Emosi Duka Cita 

 Lighting Style Contrast Color 

Film 

The Dark Knight 

(2008) 

- Low-key 

- Back Light 

- Cahaya arah jam 3 

Grafik yang naik 

secara berangsur 

diantara 

- Cahaya biru 

- Cahaya kuning 
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midtones dan 

shadows 

Comic 

Batman 

Incorporated 

(2013) 

- Low-key 

- Cahaya 

atas/spotlight 

- Cahaya arah jam 3 

Grafik yang 

curam pada arah 

shadows 

Cahaya putih 

 

 

3.4.2. Referensi Emosi Kasih Sayang 

Pada shot kasih sayang penulis menggunakan film Titanic (1997) pada scene Jack 

dan Rose yang sedang menikmati angin kapal. Scene ini menjelaskan bagaimana 

hubungan Jack dan Rose dalam film Titanic. 

Untuk referensi komik dengan mood kasih sayang yang digunakan oleh 

punulis adalah the Amazing Spider-man (2015) dimana Peter Parker dan Marry 

Jane sedang memandang matahari terbenam.  

 

3.4.2.1. Lighting Style 

Berikut adalah beberapa observasi dalam film dan komik untuk emosi kasih 

sayang yang telah dipilih oleh penulis sesuai dengan lighting style. 

a. Pada scene ini cahaya yang digunakan adalah cahaya natural outdoor 

sehingga warna yang dihasilkan cukup soft. Sumber cahaya berasal dari 

arah samping menuju depan, sejajar dengan mata kedua karakter. Menurut 

Nulph (2013) sumber cahaya yang terletak di depan karakter atau tepatnya 
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arah jam 5 sejajar dengan mata memiliki kesan bahagia dan cahaya pada 

arah jam 3 menuju posisi kamera memberi kesan drama. Meskipun 

menggunakan cahaya natural, pada shot ini style yang terlihat digunakan 

adalah low-key dan natural light atau motivated lighting. 

 

Gambar 3.11 Titanic lighting style 

 

b. Untuk referensi dari komik, situasi cahaya yang digunakan terlihat sama.  

Lighting style yang menggunakan low-key, cahaya natural yang bersumber 

dari matahari sore, dan arah cahaya yang berasal dari arah jam 5. Namun 

pada shot ini posisi kamera membelakangi karakter sehingga sumber 

cahaya terletak dari belakangnya. Posisi cahaya ini adalah back light yang 

menurut Brooker (2008) merupakan cahaya yang dapat memberikan kesan 

kecantikan atau daya pikat. 
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Gambar 3.12 Spider-man lighting style 

 

3.4.2.2. Contrast 

Berikut adalah beberapa observasi dalam film dan komik untuk emosi kasih 

sayang sesuai dengan contrast. 

a. Shot ini menggunakan cahaya low-key. Jika dilihat melalui histogram, 

grafik yang terlihat ada kemiripan dengan referensi shot contrast untuk 

mood duka cita. Namun perbedaannya dapat dilihat diantara midtones dan 

shadows dimana shot ini menggunakan warna abu-abu gelap yang lebih 

dominan. Menurut Frost (2009) meskipun pada umumnya hal ini sering 
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kali digunakan dalam film horor atau pun misteri, low-key juga dapat 

memberi kesan hangat dan romantis. 

 

Gambar 3.13 Titanic lighting style contrast 

 

b. Pada referensi untuk komik di bawah, memperlihatkan kontras yang 

sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini cahaya yang dihasilkan 

oleh matahari yang terbenam membuat kontras yang terlihat sangat tinggi. 

jika dilihat dari histogram terlihat midtones yang dihasilkan lumayan 

tinggi lalu ada penurunan saat menuju kearah shadows, setelah itu grafik 

terlihat pada shadows naik secara drastis.  

Perancangan Lighting Dalam..., Prabhasa Harrinara, FSD UMN, 2017



50 
 

                        

Gambar 3.14 Spider-man contrast 

 

3.4.2.3. Color 

selanjutnya adalah observasi dalam film dan komik pada emosi kasih sayang yang 

sesuai dengan color yang dihasilkan. 

a. Untuk warna cahaya pada shot ini berasal dari cahaya matahari yang 

terbenam dengan warna yang dihasilkan adalah jingga. Cahaya ini 

memiliki intensitas yang tinggi sehingga hampir mengubah warna kulit 

dan sebagian warna pakaian. Warna ini memberi kesan kehangatan dan 

kenyamanan. 
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Gambar 3.15 Titanic lighting style color 

 

b. Untuk referensi komik pada mood kasih sayang, warna yang dihasilkan 

tidak berbeda dengan referensi filmnya. Namun pada shot ini dikarenakan 

posisi kamera yang langsung menyorot ke arah sumber cahaya sehingga 

warna jingga yang terlihat lebih terang dan terlihat lebih hangat. 

Perancangan Lighting Dalam..., Prabhasa Harrinara, FSD UMN, 2017



52 
 

                        

Gambar 3.16 Spider-man color 

 

3.4.2.4. Ringkasan Observasi untuk Emosi Kasih Sayang 

Dari kedua referensi shot dengan emosi kasih sayang di atas peneliti mendapatkan 

temuan-temuan yang diperoleh sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Tabel Hasil Observasi Emosi Kesedihan 

 Lighting Style Contrast Color 

Film  

Titanic (1997) 

- Low-key 

- Back Light 

- Motivated lighting 

- Cahaya arah jam 3 

menuju jam 5 

Grafik yang naik 

secara berangsur 

diantara 

midtones dan 

shadows 

Cahaya jingga 
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Comic 

Spider-man (2015) 

- Low-key 

- Back light 

- Motivated lighting 

- Grafik yang 

curam pada 

shadows 

- Midtones yang 

tinggi 

Cahaya jingga 

 

3.4.3. Referensi Emosi kesedihan 

Untuk shot yang terakhir yaitu shot dengan mood kesedihan. Penulis 

menggunakan film the Dark Knight (2008) pada scene dimana Alfred sedang 

memberi nasihat pada Bruce. 

Untuk referensi komik pada film penulis menggunakan komik the Batman 

(2014) pada saat Batman memeluk orang tuanya yang tidak nyata.  

 

3.4.3.1. Lighting Style 

Berikut adalah beberapa observasi dalam film dan komik pada emosi kesedihan 

yang telah dipilih oleh penulis sesuai dengan lighting style. 

a. Scene berikut memperlihatkan Alfred yang berusaha menjelaskan Bruce 

bahwa Bruce sudah dianggap seperti keluarganya ia sendiri. shot ini 

memanfaatkan cuaca yang kurang terang dan sumber cahaya yang berasal 

dari arah kiri agar terlihat dramatis. Style cahaya yang digunakan adalah 

low-key dan motivated lighting.  
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Gambar 3.17 the Dark Knight 2 lighting style 

 

b. Untuk referensi scene pada komik dibawah terdapat dua sumber cahaya. 

Sumber cahaya pertama berasal dari sebelah kiri karakter, hal ini dapat 

dilihat dari pantulan cahaya yang terlihat di tangan dan topeng Batman. 

Cahaya ini menambah kesan dramatis. Sumber cahaya kedua berasal dari 

arah depan atas. Cahaya ini berguna untuk memperlihatkan wajah karakter 

agar ekspresinya lebih terlihat. 

Perancangan Lighting Dalam..., Prabhasa Harrinara, FSD UMN, 2017



55 
 

                      

Gambar 3.18 the Batman lighting style 

3.4.3.2. Contrast 

Berikut adalah beberapa observasi dalam film dan komik untuk kesedihan sesuai 

dengan kontras. 

a. Jika dilihat dari sisi kontras, terlihat cahaya matahari yang muncul dari 

samping membuat kontras yang dihasilkan cukup terlihat namun tidak 

terlalu kuat. Secara keseluruhan jarak warna yang dihasilkan bisa dilihat 

dari warna lagit yang terlihat mendekati putih hingga warna yang paling 

gelap pada baju yang dikenakan Alfred. Kalau dilihat dari histogram pada 

area midtones hampir tidak ada, namun shadows yang dihasilkan tidak 
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terlalu berat namun di grafik terlihat ada penaikan di antara area midtones 

dan shadows, dan bagian highlights yang naik secara curam. 

 

 

Gambar 3.19 The Dark Knight 2 contrast 

 

b. Untuk referensi pada komik ada perbadaan yang dapat dilihat melalui 

histogram. Kontras pada referensi di bawah ini tidak terlalu tinggi, jika 

diamati pada grafik, area midtones menuju area shadows terlihat adanya 

penaikan namun tidak securam referensi kesedihan pada film, dan juga 

bukti yang paling mudah adalah dengan melihat background yang 

dominan berwarna abu-abu. 
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Gambar 3.20 the Batman contrast 

 

3.4.3.3. Color 

selanjutnya adalah observasi dalam film dan komik pada emosi kesedihan yang 

sesuai dengan color yang dihasilkan. 

a. Scene ini terdapat satu warna cahaya yang bersumber dari arah kiri 

karakter. Warna cahaya yang terlihat berwarna putih, hal ini dapat dilihat 

dari pantulan di kepala Alfred. Scene ini menceritakan Alfred yang sedang 

menasihati dan menceritakan Bruce bahwa dia sudah dianggap seperti 

keluargnya sendiri, sehingga cahaya ini dapat diartikan dengan kebaikan 

yang menurut Cerrato (2012) merupakan salah satu arti dari warna putih. 
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Gambar 3.21 The Dark Knight 2 color 

b. Scene ini memiliki keunikan dimana penggabungan cahaya berwarna biru 

dan cahaya berwarna putih, sehingga scene ini seperti memiliki arti yang 

lebih pada cahayanya. Cahaya berwarna biru disini dapat memberi kesan 

kesedihan dimana bruce bertemu dengan kedua orang tuanya, sementara 

cahaya putih disini dapat diartikan kematian dimana kedua orang tua bruce 

sudah meninggal dunia. 
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Gambar 3.22 the Batman color 

3.4.3.4. Ringkasan Observasi untuk Emosi Kesedihan 

Dari kedua referensi shot dengan emosi kasih sayang di atas peneliti mendapatkan 

temuan-temuan yang diperoleh sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Tabel Hasil Observasi Emosi Kesedihan 

 Lighting Style Contrast Color 

Film 

the Dark Knight 

(2008) 

- Low-key 

- Motivated lighting 

- Cahaya arah jam 3 

- Grafik yang 

naik naik turun 

secara curam 

diantara 

Cahaya putih 
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midtones dan 

shadows  

- Highlights 

yang tinggi 

Comic 

the Batman (2014) 

- Low-key 

- Fill light  

- Cahaya arah jam 3 

- Grafik yang 

curam pada 

shadows 

- Midtones yang 

landai 

- Cahaya biru 

- Cahaya putih 

 

3.5. Eksplorasi 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis mencoba untuk 

mengeksplorasi cahaya berdasarkan acuan, data, dan referensi yang telah 

dikumpulkan.  

 

3.5.1. Eksplorasi Duka Cita 

Pada scene duka cita penulis mencoba beberapa kombinasi kontras, warna, dan 

cahaya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Pada gambar A penulis mencoba 

memberi kontras yang tinggi dengan warna jingga, dengan maksud memberikan 

arti ketidak pedulian. Yang dimaksud dengan ketidak pedulian disini adalah sang 

anak berusaha untuk tidak peduli atas kehilangan seseorang yang ia sayangi 

meskipun hatinya telah hancur. Berikut adalah beberapa eksplorasi yang telah di 

lakukan. Kemudian pada gambar B mencoba memberikan warna biru dengan 
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kontras yang tidak terlalu berat untuk melihat bagaimana jika shot tersebut 

menggunakan warna yang sesuai denga observasi namun kontras yang digunakan 

rendah. Percobaan berikutnya pada gambar C peniliti hanya menukar keaadaan 

pada warna cahaya. Terakhir pada gambar D merupakan percobaan yang mungkin 

mendekati dengan hasil akhir nantinya. 

 

  

    A     B 

 

    C     D 

Gambar 3.23 Ekspolrasi Duka Cita 

3.5.2. Eksplorasi kasih sayang 

Pada shot kasih sayang ini penulis mencoba beberapa hal seperti mengubah 

setting waktu agar terlihat lebih cerah dan sebagainya. Pada gambar A setting 

waktu sekitar pada pukul 4.00 sore hari dimana masih bisa dibilang cerah. 

Selanjutnya, pada gambar B peniliti mencoba menggunakan setting waktu pukul 

5.00 sore dimana warna langit mulai berubah. Kemudian pada gambar C, setting 
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waktu berada pukul 6.00 sore dimana warna keaadaan sekitar sudah menjadi 

jingga dan kontras yang terlihat sudah tinggi. Lalu yang terakhir pada gambar D  

setting waktu berada pukul 5.30. Berikut adalah beberapa hasil eksplorasi. 

 

 

 

 

  

   A     B 

 

   C     D 

Gambar 3.24 Ekspolrasi Kasih Sayang 

3.5.3. Eksplorasi Kesedihan 

Pada shot ini percobaan dilakukan dengan bermain kontras dan warna cahaya, 

bagaimana scene pada emosi kesedihan diberi kontras yang berat. Pada gambar A 

peneliti mencoba memasukan warna merah dengan kondisi kontras yang berat. 

Lalu pada gambar B peniliti mencoba mngurangi kontras agar tidak terlalu berat. 
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Kemudian pada gambar C peneliti mengganti warna cahaya dengan warna putih 

sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan dan kontras yang digunakan tinggi. 

Pada gambar terakhir yaitu gambar D peniliti mencoba mengurangi kontras yang 

diberikan sebelumnya dengan mempertahankan warna putih. Berikut adalah hasil 

eksplorasi penulis. 

       

   A     B 

       

   C     D 

Gambar 3.25 Ekspolrasi Kesedihan 
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3.6. Perancangan 

Dalam tahapan akhir yang dilakukan oleh peneliti, adanya proses perancangan 

lighting yang dilakukan untuk mendapatkan kondisi cahaya yang diinginkan 

sehingga perasaan atau emosi yang ingin disampaikan dapat tersampai. 

 

3.6.1. Perancangan Shot Duka Cita 

Setelah melakukan beberapa eksplorasi dan observasi, peneliti melakukan 

perancangan pada shot yang akan digunakan dalam emosi duka cita. Shot ini akan 

menceritakan sang anak yang telah dewasa yang sedang mengunjungi makam 

ayahnya yang telah meninggal dunia.  

 

Gambar 3.26 Perancangan Shot Duka Cita 1  
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Pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan warna pada masing-masing 

objek dalam shot. Warna ini dipilih sebagai identitas objek tersebut dan tidak 

selalu mengikuti warna aslinya. Dalam shot duka cita ini, warna yang diberikan 

pada batu nisan berupa paduan warna ungu dan hijau tosca, lalu sang anak 

menggunakan warna yang sesuai pada perancangan karakter yang telah dibuat. 

Terkahir, warna langit diberi warna biru. 

   

Gambar 3.27 Perancangan Shot Duka Cita 2 

 

Jika dilihat pada shot di atas, terjadi perubahan pada background dengan alasan 

estetika desain. Bangunan yang berada di belakang terlihat sedikit mengganggu 

sehingga dihilangkan. 

 Tahap selanjutnya adalah menentukan sumber cahaya. Di dalam shot ini 

sang anak menghadap ke arah selatan. Pada hasil observasi sebelumnya emosi 

duka cita menggunakan style low-key, maka dari itu untuk mendapatkan hasil 
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yang sama setting waktu di sesuaikan pada pagi hari dimana matahari belum 

menyinari permukaan dan keadaan suasana masih terlihat dingin dan sejuk. 

 

Gambar 3.28 Perancangan Shot Duka Cita 3 

 

Sesuai dengan hasil obeservasi dan data-data yang diperoleh dari studi literatur, 

peneliti meletakan posisi cahaya di samping kiri untuk memberikan dramatisasi 

dalam shot. Sumber cahaya yang digunakan hanya satu karena setting tempat 

yang berada di luar, dan cahaya tersebut merupakan motivated lighting atau 

cahaya natural. 
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Gambar 3.29 Perancangan Shot Duka Cita 4 

 

Setelah pemilihan cahaya telah dilakukan, peneliti mencoba membayangkan 

bagaimana posisi cahaya dan bayangan akan jatuh pada subjek. Bisa dilihat pada 

gambar di atas posisi jatuhnya bayangan berada di zona merah yang telah di 

tandai. Hal ini juga akan membantu dalam menyesuaikan contrast pada hasil akhir 

nantinya. 
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Gambar 3.30 Perancangan Shot Duka Cita 5 

 

Gambar di atas merupakan hasil akhir dalam perancangan shot duka cita, warna 

yang dipergunakan disesuaikan dengan hasil observasi dan kondisi waktu pagi 

hari yang masih terasa dingin. Secara keseluruhan kontras yang didapat juga 

sudah terasa tepat. Emosi yang ingin disampaikan juga sudah terlihat. 

 

3.6.2. Perancangan Shot Kasih Sayang 

Selanjutnya pada perancangan shot kasih sayang, peniliti merancang shot ini 

sesuai dengan hasil beberapa eksplorasi dan observasi seperti shot sebelumnya. 

Shot ini akan menceritakan sang anak dan ayahnya pada flashback ketika sang 

anak masih kecil. Berceritakan dimana sang ayah yang sedang memberi nasihat 

untuk anaknya agar tegar dan kuat menghadapi masalah. Shot ini diperkuat 

dengan sang anak yang mengenakan kostum super hero sebagai icon. 

Perancangan Lighting Dalam..., Prabhasa Harrinara, FSD UMN, 2017



69 
 

 

Gambar 3.31 Perancangan Shot Kasih Sayang 1 

 

Seperti pada proses sebelumnya hal pertama yang di lakukan adalah pewarnaan 

pada shot. Dalam shot kasih sayang ini, warna yang dipilih pada bangunan yang 

berada paling belakang adalah jingga sama dengan warna langit sore dalam shot 

ini, namun warna yang dipilih pada bangunan tersebut lebih gelap. Hal ini 

dikarenakan objek dalam komik jika posisinya jauh maka detail yang terlihat akan 

berkurang begitu juga dengan warnanya. Selanjutnya, bangunan yang paling dekat 

diberi warna seperti warna batu bata. Kedua karaker di beri warna sesuai dengan 

warna baju aslinya, dan yang terkahir objek yang letaknya paling dekat dengan 

kamera akan diberi warna hitam untuk memberi kedalaman. 
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Gambar 3.32 Perancangan Shot Kasih Sayang 2 

 

Pada shot di atas terjadi penambahan pada foreground untuk memberi 

keseimbangan. Objek yang ditambahkan pada foreground membantu framing 

pada shot ini. 

 Tahap selanjutnya adalah menentukan sumber cahaya. Pada hasil 

observasi sebelumnya, emosi kasih sayang yang diterapkan dalam shot yang di 

observasi keduanya menggunakan style low-key dan motivated lighting. 
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Gambar 3.33 Perancangan Shot Kasih Sayang 3 

 

Peneliti menerapkan satu sumber cahaya yaitu motivated lighting yang berada di 

sebelah kanan kedua subjek pada shot ini yang berdsasarkan hasil obeservasi dan 

data-data yang diperoleh. Dengan alasan yang sama posisi cahaya ini dapat 

memberikan dramatisasi dalam shot.  
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Gambar 3.34 Perancangan Shot Kasih Sayang 4 

 

Bisa dilihat pada gambar di atas penulis menandai posisi jatuhnya bayangan 

berada di zona merah. Dalam penentuan cahaya peneliti mencoba membayangkan 

bagaimana posisi cahaya dan bayangan akan jatuh pada subjek. Posisi ayah yang 

membelakangi cahaya sementara sang anak yang menghadap cahaya sehingga 

pada shot ini bayangan jatuh di bagian depan tubuh sang ayah dan punggung sang 

anak. 
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Gambar 3.35 Perancangan Shot Kasih Sayang 5 

 

Gambar di atas adalah hasil akhir dalam perancangan shot kasih sayang. Dapat 

dilihat pada cahaya yang terpantul pada wajah dan pungggung ayah, warna cahaya 

yang digunakan pada shot ini adalah jingga. Kontras yang terlihat juga sudah 

terbentuk sesuai emosi yang diinginkan. 

  

3.6.3. Perancangan Shot Kesedihan 

Lalu yang terakhir pada perancangan shot kesedihan, peniliti merancang shot ini 

sesuai dengan hasil beberapa eksplorasi dan observasi seperti shot sebelumnya. 

Shot ini akan menggambarkan dimana sang anak sedang bersembunyi di dalam 

tempat sampah karena sang ayah menaruhnya ke dalam agar ia terselamatkan dari 

amukan masa. Dalam shot ini sang anak menangis sedih melihat ayahnya yang 

berada di luar dalam keadaan bahaya. 
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Gambar 3.36 Perancangan Shot Kesedihan 1 

 

Lalu selanjutnya dalam proses pewarnaan pada shot. Dalam shot kasih sayang ini, 

warna yang dipilih tidak terlalu rumit dikarenkan lokasi yang tidak terlalu 

menggunakan paduan warna. Peneliti menggunakan warna abu-abu sebagai 

background dan sang anak yang diberi warna sesuai dengan scene-scene 

sebelumnya. 
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Gambar 3.37 Perancangan Shot Kesedihan 2 

 

Seperti proses pada shot sebelumnya tahap selanjutnya adalah menentukan 

sumber cahaya. Hasil observasi yang peniliti lakukan mendapatkan, emosi 

kesedihan yang diterapkan dalam shot yang di observasi keduanya menggunakan 

style low-key. Dalam situasi ini sangat mudah didapat karena lokasi pada shot 

yang memungkinkan. 

Perancangan Lighting Dalam..., Prabhasa Harrinara, FSD UMN, 2017



76 
 

 

Gambar 3.38 Ekspolrasi Perancangan Shot Kesedihan 3 

 

Peneliti menerapkan satu sumber cahaya berjenis motivated lighting disebelah kiri 

yang tepatnya terletak pada pintu sampah yang terbuka dikit. Ketiga emosi pada 

hasil observasi mengaplikasikan cahaya dari samping atau cahaya arah jam 3 

sehingga penulis menerapkan ini ke semua shot yang dirancang. 
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Gambar 3.39 Ekspolrasi Perancangan Shot Kesedihan 4 

 

Setelah menandai posisi jatuhnya bayangan pada zona merah, terlihat pada 

gambar di atas bayangan yang jatuh akan menutupi sebagian wajah. Hal ini tidak 

diinginkan dalam shot dengan emosi ini, karena emosi yang ingin ditampilkan 

bukan kesan misteri namun kesedihan. 
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Gambar 3.40 Ekspolrasi Perancangan Shot Kesedihan 5 

 

Kemudian peniliti menambahkan cahaya kedua untuk memperlihatkan ekspresi 

sang anak. Cahaya ini di letakkan di bawah agar wajah sang anak yang tertutup 

dengan bayangan dapat terlihat. 

 

Gambar 3.41 Perancangan Shot Kesedihan 6 
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Gambar di atas adalah hasil akhir dalam perancangan shot kesedihan. Peniliti 

menggunakan cahaya warna merah pada sumber cahaya yang terletak di pintu 

tempat pembuangan dan cahaya netral yang tidak terlihat pantulannya. Secara 

keseluruhan kontras yang terlihat juga sudah terlihat sesuai. 
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