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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penulis mencoba menciptakan karya film animasi dua dimensi berjudul 

“Artruption”. Film ini berkembang dari pengalaman penulis sebagai mahasiswa 

seni dan desain, sekaligus pekerja seni. Pekerja seni seringkali mengalami 

kejenuhan dalam memproduksi karya dan sulit untuk mendapatkan inspirasi. 

Lewat film animasi ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi dan 

memvisualkan cerita fiksi proses kreatif seniman, berdasarkan dari teori proses 

kreatif oleh Graham Wallas, melalui perancangan komposisi shot. Teori proses 

kreatif Graham Wallas dipilih karena tersederhanakan menjadi empat tahap, sudah 

pernah diteliti secara saintifik, dan sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan 

dalam film. Sebuah shot film pada dasarnya merupakan gabungan dari berbagai 

macam dan jenis elemen visual. Jadi, ketika disusun dan dikomposisikan 

sedemikian rupa diharapkan dapat menghantarkan informasi tahap proses kreatif 

pada cerita secara jelas dengan visual yang indah.  

Proses pengumpulan data bersifat kualitatif, dimulai dengan studi pustaka 

lewat buku-buku teori penceritaan visual, storyboard, serta buku pembuatan film 

dan animasi secara umum. Setelah membaca buku-buku tersebut, penulis mulai 

menentukan elemen-elemen shot apa yang akan penulis bahas dan sekaligus 

menjadi batasan masalah, yang terdiri dari penjabaran dari komponen visual 

ruang, garis dan bentuk, dan pergerakan. Terinspirasi dari hasil studi pustaka, 
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metodologi observatif digunakan penulis dengan menonton film animasi dan live 

action di mana shot-shotnya penulis teliti untuk dijadikan referensi. Pembelajaran 

mengenai shot-shot tersebut kemudian diaplikasikan pada film “Artruption”. 

 

3.1.1. Sinopsis 

Brigitta, seorang seniman muda berumur 24 tahun, bermaksud untuk mengikuti 

pameran seni amatiran di sebuah taman kota. Namun seiring dengan tanggal 

deadline yang mendekat, inspirasi tak kunjung datang. Di sebuah sore, saat 

Brigitta makin frustasi, waktu menunjukkan pukul 4 sore. Waktu itu adalah waktu 

di mana Peter, pria yang ditaksir Brigitta biasa mampir ke taman kota dekat 

apartemen Brigitta. Tanpa berpikir panjang, Brigitta segera meninggalkan kanvas 

kosongnya, meninggalkan kewajibannya dan sebagai upaya untuk menyegarkan 

pikiran. 

Sesampainya di taman, Brigitta menemukan sesuatu yang tidak ia sangka, 

dan hal tersebut membuatnya emosional. Saat merasa sedih dan putus asa, karena 

pergi ke taman memperburuk emosinya, Brigitta mendapatkan ide untuk 

melampiaskan perasaannya ke dalam lukisannya. 

 

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam laporan ini adalah sebagai peneliti dalam proses perancangan 

shot. Gunanya untuk menemukan bagaimana shot-shot dapat mengomunikasikan  

proses kreatif seniman dalam film animasi. 
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3.2. Tahapan Kerja 

 

Gambar 3.1. Skematika Perancangan 

(Dokumentasi Penulis) 

Berangkat dari cerita yang menggambarkan proses kreatif seniman, penulis 

selanjutnya membaca buku-buku berisi teori mengenai perancangan shot film dan 

buku-buku mengenai teori proses kreatif Graham Wallas. Teori perancangan shot 

dari masing-masing buku kurang lebih sama dan mirip, sehingga penulis memilih 

dua buku utama yang mewakili buku-buku tersebut dalam skematika 

perancangan. Buku The Visual Story karya Bruce Block, memaparkan enam 

komponen visual dasar dalam merancang shot. Dari keenam komponen visual, 

penulis hanya memilih tiga untuk penulis bahas dalam laporan ini, yakni ruang, 

garis dan bentuk, dan pergerakan. Hasil dari gabungan komponen-komponen 
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dasar shot tersebut, membentuk shot film sedemikian rupa. Selanjutnya, dari 

komponen dasar masuk ke teori perancangan shot dengan berbagai klasifikasinya.  

Setelah mendapat inspirasi dari buku-buku perancangan shot, penulis 

mencoba mencari banyak film di mana shot-shotnya dapat dijadikan referensi 

untuk menggambarkan proses. Selesai melakukan observasi dengan menonton 

film-film tersebut, penulis merancang storyboard dari awal sampai akhir cerita. 

Penulis kemudian memilih 9 shot dari 69 shot guna mewakili masing-masing 

tahap dalam teori proses kreatif. Kesembilan shot ini mencoba mengaplikasikan 

teori dari buku perancangan shot yang sesuai dengan terinspirasi dari referensi-

referensi film pilihan penulis.  

Kesembilan shot ini lalu didesain menjadi pengembangan dari studi 

pustaka dan referensi film, disesuaikan dengan konteks cerita yang penulis ingin 

sampaikan lewat film Artruption. Shot-shot buatan penulis ini lalu dianalisis untuk 

kemudian dijadikan desain final, yang terlihat di film nanti. 

 

3.3. Acuan  

Berdasarkan apa yang penulis kemukakan di atas, penulis melakukan observasi 

lewat menonton film-film dengan shot-shot menarik. Shot-shot referensi yang 

dipilih adalah shot-shot yang mengomunikasikan tahap proses. Konteks proses 

disini adalah dari persiapan tokoh utama dalam rangka mencapai keinginan atau 

tujuan (goal) sampai akhirnya mendapatkan apa yang dibutuhkan. Aplikasi dari 

referensi shot mengenai proses ini tidak lepas dari proses kreatif yang penulis 

telah jabarkan pada Bab 2. Film-film yang beberapa shotnya menjadi referensi 
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penulis adalah Oldboy (2003), Barton Fink (1991), Scott Pilgrim vs The World 

(2010), Alice in Wonderland (2010), Anastasia (1997), Zootopia (2016), dan 

Spiderman 2 (2004). 

3.3.1. Oldboy 

Film Oldboy (2003) menceritakan tentang seorang pria bernama Dae-su yang 

diculik dan dipenjara selama 15 tahun tanpa alasan jelas. Selama act 1, kita 

diperkenalkan dengan Dae-su, bagaimana ia melalui hari-harinya di penjara dan 

bagaimana ia berencana untuk kabur dan balas dendam. Selama 15 tahun ia 

mendekam di kamar itu saja dan tidak pernah dikeluarkan sama sekali. Akses 

dengan dunia luar kamar adalah lubang kotak kecil tempat makanan diberi dan 

televisi. 

Gambar 3.2. Shot bentuk dalam frame pada film Oldboy 

(Oldboy, 2003) 

 Shot di atas adalah saat Dae-su menanyakan petugas penjara kapan ia akan 

dibebaskan kembali lewat lubang makanan. Komposisi shot ini menerapkan 

prinsip frame di dalam frame, di mana tokoh Dae-su terbatasi oleh lubang segi 

empat kecil (framing). Komposisi shot ini menerapkan elemen ukuran. Lubang 

kecil terletak di bagian bawah pintu dibandingkan dengan ukuran badan Dae-su 

dibalik pintu, memberi kesan terhimpit. Komposisi shot ini memberi kesan sangat 
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tidak nyaman karena posisi Dae-su terpaksa berbaring sambil mendongak ke atas, 

berbicara dengan petugas yang berdiri, memperjelas perbedaan kekuasaan di 

antara 2 orang ini. 

 

Gambar 3.3. Shot split-screen pada film Oldboy 

(Oldboy, 2003) 

 Shot berikut ini adalah ketika Dae-su mencoba membongkar dinding untuk 

meloloskan diri dari kamar penjaranya. Lubang di dinding hasil bongkaran Dae-su 

masih kecil, sehingga hanya kepalanya yang dapat menembus dinding. Shot ini 

dibagi menjadi dua shot berbeda. Frame sebelah kiri menceritakan Dae-su, 

sementara sebelah kanan memperlihatkan berita-berita penting di Korea Selatan 

selama Dae-su mendekam di penjara. Kompilasi berita dari belasan tahun ini 

memberi informasi seberapa lama waktu Dae-su habiskan di penjara dan ‘hidup’ 

yang ia lewatkan di dunia luar penjara.  

Untuk frame sebelah kiri, lubang kecil dan keluarnya kepala Dae-su 

memberi kesan seberapa jauh Dae-su dari kebebasan. Komposisinya memberi 

efek isolasi. Dae-su mengeluarkan kepala dari dinding itu dan di luar dinding 

masih kosong, belum bertemu dengan matahari dan tidak ada penemuan menarik. 
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3.3.2. Scott Pilgrim vs The World 

Film ini menceritakan seorang anggota band Sex Bob-omb bernama Scott 

Pilgrim, yang baru berpacaran dengan perempuan dambaannya, Ramona. Sebagai 

konsekuensi, Scott harus melawan seluruh mantan pacar jahat Ramona untuk 

dapat terus memacari Ramona. Ada satu shot di mana perbandingan kepribadian 

Scott dengan temannya digambarkan hanya dengan 2 shot establish. Berikut 

adalah shot perbandingan tersebut: 

 

Gambar 3.4. Shot establish kamar dalam Scott Pilgrim 

(Scott Pilgrim, 2010) 

Shot ini dilakukan dengan long shot dan dengan camera movement dari kiri ke 

kanan, sehingga terlihat seluruh interior kamar Scott dan temannya dalam waktu 

Perancangan Shot Untuk..., Benita Gianina, FSD UMN, 2018



44 

 

singkat. Dua shot ini sendiri sudah memberi info apabila teman Scott, adalah 

seorang yang rapi dan teratur, sedangkan Scott seorang yang berantakan. 

 Film ini penuh dengan shot-shot imajinatif. Salah satu contohnya adalah 

shot-shot di bawah ini: 

 

Gambar 3.5. Shot dengan pintu (bentuk rectangular) dalam film Scott Pilgrim vs. The 

World 

(Scott Pilgrim vs. The World, 2010) 

Film ini kerap kali menggunakan elemen segi empat sebagai portal menuju dunia 

baru. Objek yang menjadi elemen segi empat itu adalah pintu. Setiap hubungan 

Scott dan Ramona mengalami kemajuan, masuk ke tahap baru, mereka berdua 

digambarkan menuju sebuah pintu. Ada perbedaan staging di antara dua shot 

mirip ini. Shot pertama Ramona menarik Scott untuk menuju pintu, saat pertama 

kali mereka mendekat satu sama lain. Shot kedua ada di ending, setelah banyak 
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hal dilalui Scott dan Ramona, mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan 

mereka dengan serius. 

 Penggunaan transisi di dalam film ini juga eksploratif. Di awal film, Scott 

kerap memikirkan Ramona dan tidak memerhatikan keadaan di sekeliling Scott. 

Hal ini digambarkan oleh transisi-transisi di mana satu shot dan shot berikutnya 

berpindah-pindah lokasi dengan cepat, menjelaskan keadaan Scott tidak fokus 

pada realita. Berikut adalah contoh shot-shotnya: 

 

Gambar 3.6. Shot dengan transisi dalam Scott Pilgrim 

(dokumentasi penulis) 

 Dari 2 shot di atas, transisi smash cut dilakukan dengan memasukkan 

objek milik shot berikutnya, dan secara mendadak masuk ke shot berikutnya di 

mana situasi dan lokasi sangat berbeda dengan shot sebelumnya. Transisi ini 

memperlihatkan seberapa waktu telah dilewatkan Scott di luar kamera namun ia 

tidak mengingatnya karena pikirannya hanya fokus terhadap Ramona. 
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3.3.3. Alice in Wonderland 

Alice in Wonderland menceritakan seorang gadis bernama Alice jatuh ke dalam 

lubang menuju bawah tanah dan menemukan Wonderland. Dalam film Alice in 

Wonderland versi live action, shot saat Alice jatuh ke dalam lubang kelinci 

dieksplorasi dari berbagai angle, salah satunya adalah shot di bawah ini. Kamera 

track out seakan tertarik ke bawah mengikuti gravitasi, dengan Alice menyusul. 

Kamera menghadap ke atas dan ‘jatuh’ terlebih dahulu dari Alice untuk 

memperlihatkan ekspresi kebingungan Alice saat ia jatuh. 

 

 

Gambar 3.7. Shot-shot saat Alice jatuh ke lubang kelinci di Alice in Wonderland 

(Alice in Wonderland, 2010) 

 Di shot kedua, kamera terlihat menyusul Alice, mengindikasikan seberapa 

dalam lubang tersebut dan seberapa jauh Alice terpaksa jatuh. Keduanya 

menggunakan long shot dan prinsip ukuran (size) sehingga Alice terlihat kecil dan 

tak berdaya di luband besar ini. Shot-shot Alice jatuh ke lubang ini 
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melambangkan proses perjalanan Alice dari dunia atas tempat Alice tinggal, 

menuju dunia baru bernama Wonderland. 

3.3.4. Anastasia 

Anastasia merupakan film animasi drama fantasi, menceritakan seorang putri 

kerajaan Rusia bernama Anastasia yang hilang saat revolusi Rusia terjadi hingga 

akhirnya ditemukan kembali. Tokoh antagonis penyebab revolusi Rusia dalam 

film ini bernama Rasputin, menggunakan kekuatan supernatural untuk 

mengalahkan keluarga ningrat Romanov untuk balas dendam. Elemen 

supernatural pada cerita film ini, melahirkan sejumlah adegan fantasi di dalamnya, 

seperti limbo di mana Rasputin terjebak karena belum membunuh seluruh anggota 

keluarga Romanov dan segala kekuatan magis dikerahkan Rasputin untuk 

membunuh Anastasia. Visualisasi adegan supernatural dan magis terkait tokoh 

Rasputin sangat imajinatif, terlihat dari desain environment dan propertinya. 

Dibutuhkan komposisi shot yang baik untuk dapat memvisualkan adegan-adegan 

fantasi tersebut. 

3.3.5  Spiderman 2 

Spiderman 2 (2004) adalah film sekuel dari film Spiderman (2002). Dalam 

Spiderman 2, ada masa di mana Peter Parker, si Spiderman, kehilangan 

kekuatannya. Di suatu saat Peter yakin kekuatannya kembali, ia dengan percaya 

diri melompat jauh hanya untuk jatuh kembali ke bawah. Walaupun kekuatannya 

belum kembali, dari sisi Peter ia memasuki tahap baru untuk menjadi pahlawan 

super kembali, saat sebelumnya ia memutuskan untuk berhenti. Extreme long shot 
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dengan low angle di bawah ini, memberi kesan betapa tinggi keinginan Peter yang 

ingin dicapai. Dengan kamera dari samping Peter, terlihat Peter meloncat dari kiri 

ke kanan, arah yang menandakan sesuatu positif dalam dunia perfilman. Peter 

merasakan puncak kebahagiaan untuk sesaat, sebelum jatuh. Keadaan Peter ini 

peningkatan dari sebelumnya saat ia diliputi kegalauan, apakah melanjutkan peran 

menjadi superhero atau tidak. 

 

Gambar 3.8. Long shot saat Peter Parker melompat dalam Spiderman 2 

(Spiderman 2, 2004) 

3.3.6 Barton Fink 

Film Barton Fink menceritakan seorang penulis teater bernama Barton Fink 

mendapatkan kontrak untuk menulis skenario film Hollywood. Tidak familiar 

dengan permintaan genre film yang diminta untuk ditulis, Barton mengalami 

writer’s block, di mana ia kesulitan untuk menulis karena tidak ada inspirasi. 

 Shot di bawah ini merupakan saat Barton akhirnya mendapat inspirasi dan 

skenario film tersebut ia tulis dalam semalam saja, bersamaan dengan mengalir 

derasnya ide-ide Barton. Proses menulis Barton diwakili dengan shot-shot 

montage dengan transisi dissolve. Pemakaian montage dan transisi dissolve 

merepresentasikan proses menulis ketika ide mengalir dan diimplementasikan 
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dengan wujud nyata. Hasil dari penggunaan montage dan transisi dissolve karena 

seberapa lama jeda waktu dari shot ke shot tersamarkan. 

 

Gambar 3.9. Shot-shot dengan transisi dissolve dalam Barton Fink 

(Barton Fink, 1992) 

3.4 Proses Perancangan  

Seperti penulis kemukakan dalam batasan masalah, shot-shot yang penulis bahas 

dalam skripsi ini merupakan perwakilan dari tahap-tahap proses kreatif seniman.  

3.4.1 Shot-Shot Tahap Persiapan (Preparation) 

 Dalam cerita draft pertama, Brigitta hampir tidak pernah diceritakan 

melakukan persiapan apapun untuk membuat karya seni. Latar tempat cerita di 

shot pertama sudah di taman, Brigitta sedang mengintip Peter dari balik semak. Di 

awal cerita Brigitta sudah ada dalam tahap kedua proses kreatif yaitu inkubasi: 

Brigitta sudah tahu ia harus mengerjakan karya untuk agar memenuhi deadline, 

akan tetapi ia sibuk diam-diam memperhatikan Peter untuk menghibur dirinya.  
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Dalam cerita draft 2, hampir sebagian besar scene 2 menceritakan tahap 

persiapan. Penulis hanya memilih tiga saja untuk mewakili tahap ini. Shot pertama 

untuk mewakili tahap persiapan dalam skripsi ini adalah establishing shot, hasil 

inspirasi dari establishing shot pada film Scott Pilgrim dan Mickey Mouse: Bee 

Inspired. Shot –shot tersebut menjadi inspirasi karena menjadi alat untuk 

menggambarkan kepribadian tokoh dan apa yang telah dilakukan tokoh.  

 

Gambar 3.10. Shot establish kamar dalam Scott Pilgrim 

(Scott Pilgrim, 2010) 

Salah satu film pendek animasi Mickey Mouse berjudul ‘Bee-Inspired’ 

juga menceritakan Minnie sebagai pelukis, kehilangan inspirasi karena telah 

melukis lukisan dengan konten sama berturut-turut. Pergerakan kamera dari kanan 

ke kiri memperlihatkan tahap persiapan Minnie. Minnie ingin mendapat inspirasi 

namun tidak kunjung berhasil, setelah puluhan lukisan ia buat semuanya mirip. 
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Dengan lukisan-lukisan yang gagal, Minnie sebenarnya sudah melalui tahap 

iluminasi dan verifikasi, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Minnie harus kembali 

ke tahap persiapan. 

 

Gambar 3.11. Tracking shot pada film animasi pendek Mickey Mouse “Bee 

Inspired” 

(Bee Inspired, 2017) 

Tahap Persiapan (Preparation) identik dengan suasana panik, karena ada 

dalam situasi atau keadaan pencarian solusi dalam suatu pemecahan masalah 

terlebih jika dibatasi oleh waktu. Siapapun tidak dapat memprediksi kapan sebuah 

masalah dapat diselesaikan dan akan terpecahkan atau tidak. Berangkat dari hal 

tersebut dan juga referensi shot dari Bee Inspired, penulis memutuskan untuk 

menggunakan establishing shot. Shot pertama dalam pilihan penulis adalah 

establishing shot lantai kamar Brigitta yang berserakan buku di dekat easel. 

Tujuan dari adanya shot dengan objek buku-buku ini untuk menggambarkan 

seberapa banyak riset dilakukan Brigitta demi mendapatkan inspirasi dalam 

membuat karyanya. Desain shot ini adalah medium shot kepada buku-buku 

terbuka atau tertutup dekat easel dengan pergerakan kamera crab dari kiri ke 

kanan.  
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Gambar 3.12. Sketsa perancangan untuk shot 12 

(Dokumentasi Penulis) 

Ide selanjutnya adalah tema isolasi dalam tahap persiapan. Penulis 

mencoba menggambarkan bagaimana Brigitta mengalami isolasi karena 

kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Demi melakukan kewajibannya, 

Brigitta harus meninggalkan kesenangan karena dapat menjadi pengalih perhatian. 

Brigitta sadar ia harus fokus agar inspirasi cepat datang dalam waktu singkat. 

Pada storyboard draft 2 sebelum ditambahkan shot-shot baru, tahap persiapan 

hanya digambarkan dengan shot-shot close up dan extreme close up ekspresi stres 

Brigitta saja, seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar 3.13. Storyboard draft 2 menggambarkan ekspresi 

(Dokumentasi Penulis) 

 Shot-shot ekspresi berkelanjutan dapat membuat scene menjadi monoton, 

sehingga perlu dieksplorasi lebih lanjut. Untuk menciptakan keadaan isolasi, 
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penulis terinspirasi oleh film Red Desert karya Michelangelo Antonioni. Sebagian 

besar shot-shot di dalamnya menggunakan long shot dan penataan artistik 

sedemikian rupa, membuat tokoh utama wanita terkesan selalu terjebak dan 

kesepian. Shot isolasi juga tergambar dalam banyak shot film Barton Fink. Di 

salah satu shot, Barton Fink yang hanya ingin menyelesaikan skenario film yang 

ditugaskan padanya, menangis dan kebingungan karena tragedi kerap terjadi 

padanya. Dari film-film tersebut, karakteristik shot-shot bertema isolasi adalah 

penggunaan long shot dengan environment sepi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Contoh Shot-shot bertema isolasi dalam Film Red Desert 

(Red Desert, 1964) 

 

Gambar 3.15. Shot isolasi dalam film Barton Fink 

(Barton Fink, 1992) 
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Penulis mencoba mempraktekkan metode ini untuk salah satu perancangan 

shot. Namun perancangan shot yang tergambar di bawah ini, secara komposisi 

masih kurang kuat untuk menggambarkan isolasi.  

 

Gambar 3.16. Percobaan perancangan shot bertema isolasi 

(Dokumentasi Penulis) 

Penulis mencoba alternatif perancangan shot berbeda. Penulis lalu 

terinspirasi untuk menggunakan metode split-screen dari salah satu shot split-

screen di film Oldboy, karena dapat memperlihatkan dua atau lebih sisi berbeda 

dari masing-masing tokoh dalam satu frame. Penulis mencoba mempraktekkan 

metode ini saat Brigitta membenturkan kepalanya ke kanvas karena frustasi. Shot 

hasil rancangan penulis ini menggunakan long shot sehingga interior kamar 

Brigitta terlihat jelas. Dinding apartemen menjadi garis pembagi sehingga 

menciptakan split screen. Tujuan perancangan shot untuk menggambarkan dunia 

yang Brigitta lewatkan karena fokus mencari inspirasi: cerahnya sore hari. 
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Gambar 3.17. Sketsa perancangan shot bertema isolasi 

(Dokumentasi Penulis) 

Shot ketiga dalam tahap persiapan yang dibahas di laporan ini temanya 

masih isolasi. Untuk shot selanjutnya dalam film Artruption, penulis mendapat 

ilham setelah menonton In the Mood for Love dan Oldboy. Sinematografi dalam 

setiap shot In the Mood for Love menggunakan komposisi frame di dalam frame. 

Komposisi frame di dalam frame ini membuat tokoh-tokoh seakan terjepit dan 

terperangkap, karena ruang gerak sempit. Cerita “In the Mood for Love” berlatar 

di Hongkong tahun 1960-an, saat semua privasi orang dalam rumah susun 

terancam gosip dan ada perasaan terus diperhatikan (tidak ada rahasia). Komposisi 

mirip digunakan dalam film Oldboy, dengan konteks berbeda, Dae-su si tokoh 

utama terperangkap di penjara dan putus asa karena dengan usaha apapun 

dilakukan ia tetap tidak bisa keluar dari penjara.  
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Gambar 3.18. Contoh Penerapan Frame di dalam frame dalam film In the Mood for Love. 

(In The Mood for Love, 2000) 

 

Gambar 3.19. Contoh Penerapan Frame di dalam frame dalam film Oldboy 

(Oldboy, 2003) 

Dari inspirasi film tersebut, penulis mencoba bereksplorasi dengan 

meletakkan Brigitta di dalam kotak, seakan ia juga terlihat terperangkap karena 

‘kosong’ inspirasi. Brigitta masih membenturkan kepala di kanvas tetapi seakan 

terlihat dari sisi di dalam limbo kanvas, sudut pandang imajiner. Brigitta dibatasi 

oleh bentuk persegi panjang dari kanvas, untuk memberi kesan terperangkap 

karena belum mendapat ide. Pergerakan kameranya track out dari medium shot 
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menjadi long shot. Shot ini sekaligus meramal apa yang akan terjadi setelah 

Brigitta mendapat ide.  

 

Gambar 3.20. Sketsa perancangan shot bertema terperangkap  

(Dokumentasi Penulis) 

 

3.4.2 Shot-Shot Tahap Inkubasi (Incubation) 

 Tahap inkubasi adalah ketika pekerja kreatif berhenti sejenak dari kegiatan 

pemecahan masalahnya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan 

dengan pemecahan masalah tersebut. Dalam cerita draft pertama dan kedua, saat 

Brigitta muncul Brigitta sudah di taman, sudah dalam tahap inkubasi. Lalu 

Brigitta benar-benar diperlihatkan menolak kewajibannya dan pasrah. Brigitta 

ingin cepat-cepat menyelesaikan lukisan agar bisa dengan bebas berkenalan 

dengan pria yang ditaksir. Namun dalam storyboard kasar ini, komposisi shot 

belum begitu bermain. Berikut tahap inkubasi dalam storyboard draft pertama. 
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Gambar 3.21. Storyboard draft pertama, bagaimana film dimulai 

(Dokumentasi Penulis) 

Pada alur cerita draft kedua, Brigitta sangat stres karena belum mendapat 

inspirasi, teringat di waktu sama pria yang ditaksir biasa jalan sore ke taman kota. 

Brigitta bergegas menuju taman kota meninggalkan kewajibannya. Berikut adalah 

hasil storyboard dalam draft kedua, menggambarkan bagaimana Brigitta 

meninggalkan kanvas. 

Perancangan Shot Untuk..., Benita Gianina, FSD UMN, 2018



59 

 

 

Gambar 3.22. Storyboard draft kedua 

(Dokumentasi Penulis) 

Sebenarnya shot-shot kegiatan Brigitta di kamar apartemen sebelum pergi ke 

taman dan shot-shot saat Brigitta di taman ingin bertemu Peter menceritakan 

seluruh tahap inkubasi. Penulis hanya memilih satu shot untuk mewakili seluruh 

proses inkubasi dalam film ini, yaitu shot 7 pada gambar di atas. Shot 7 adalah 

saat Brigitta meninggalkan kamar apartemen dengan sudut pandang dari kanvas, 

seakan kanvas ditelantarkan. 

Referensi film untuk shot ini adalah film yang berisi adegan ketika tokoh 

meninggalkan barang sebelum pergi ke suatu tempat.  
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Gambar 3.23. Adegan saat semprot anti rubah ditinggal dan diambil kembali pada film 

Zootopia 

(Zootopia, 2016) 

Shot ini menggunakan gabungan dari close up dan long shot. Saat Brigitta 

meninggalkan apartemen untuk pergi ke taman, kamera diletakkan di belakang 

kanvas, seakan-akan point of view dari kanvas, memperhatikan Brigitta pergi. 

Brigitta terlihat membuka pintu dan keluar, meninggalkan pekerjaannya. 

 

Gambar 3.24. Sketsa perancangan emblematic shot tahap inkubasi pertama 

  (Dokumentasi Penulis) 

 Seiring berjalannya waktu, komposisi shot untuk menggambarkan tahap 

inkubasi ini berubah, dilihat dari peletakan objek, menjadi seperti gambar di 

bawah ini, 
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Gambar 2.25. Sketsa perkembangan perancangan emblematic shot tahap inkubasi kedua 

(Dokumentasi Penulis) 

 Perbedaan dari kedua shot ini adalah arah di mana objek easel dan kanvas 

menghadap. Pada perancangan shot sebelumnya, objek pintu dan kanvas saling 

berhadapan atau searah. Kanvas yang berhadapan dengan pintu seakan 

‘menyetujui’ Brigitta keluar dari kewajibannya. Perancangan komposisi shot ini 

memiliki kekurangan, yaitu kanvas dan easel tidak menjadi fokus utama dalam 

shot. Penulis kemudian merancang komposisi shot lainnya sebagai alternatif 

seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Sketsa perancangan emblematic shot tahap inkubasi ketiga 

(Dokumentasi Penulis) 
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 Pada perancangan shot untuk tahap inkubasi ketiga, letak kanvas dan easel 

berada di tengah, memberi fokus pada kewajiban yang seharusnya dijalani. Letak 

pintu tidak searah dengan objek kanvas seperti pada sketsa perancangan ketiga, 

akan tetapi kali ini objek diletakkan di sebelah kiri dalam frame. Maksud dari 

peletakan pintu di sebelah kiri adalah memberi kesan negatif, karena telah 

meninggalkan kewajiban untuk melukis. Peletakan pintu di sebelah kiri 

menyebabkan arah pergerakan Brigitta jadi dari kanan ke kiri. Menurut Sijll 

(2005), pergerakan dari kanan ke kiri memberi kesan tidak nyaman pada mata, 

terlebih pada mata penonton yang terbiasa membaca dari kanan ke kiri, bukan 

sebaliknya. 

 

3.4.3 Shot-Shot Tahap Iluminasi (Illumination) 

Tahap iluminasi adalah tahap ketika seseorang yang telah melalui masa persiapan 

dan inkubasi mendapatkan ide. Ide awal dari tahap proses kreatif ini pada 

storyboard draft pertama adalah Brigitta menangis setelah melihat Peter bersama 

perempuan lain, air matanya lalu jatuh menari-nari membentuk sekuens seperti 

film eksperimental, animasi bentuk-bentuk abstrak. Animasi abstrak tersebut lalu 

berhenti dan berubah menjadi lukisan jadi Brigitta. Berikut adalah storyboard 

draft pertama yang menggambarkan tahap illuminasi.  
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Gambar 3.27. Sketsa storyboard draft 1 menggambarkan tahap iluminasi 

(Dokumentasi Penulis) 

Dalam storyboard draft 1, tahap illuminasi masih menggunakan ide 

animasi eksperimental namun ditambah dengan dissolve Brigitta sedang melukis 

dengan shot dari sudut pandang kanvas. Berikut adalah storyboard draft 2 dari 

sekuens tahap illuminasi dan sedikit shot untuk tahap verifikasi karena sekuens ini 

menjadi satu kesatuan. 
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Gambar 3.28. Perancangan shot tahap iluminasi dan verifikasi pada storyboard draft 2 

(Dokumentasi Penulis) 

Kemudian tahap storyboard draft 3, tahap illuminasi digambarkan dengan 

melanjutkan shot saat Brigitta masuk dan jatuh ke dalam kanvas. Idenya adalah 

Brigitta terjatuh ke dalam dunia hitam yang sepertinya tak berujung. Konsepnya 

mirip dengan film Alice in Wonderland, saat Alice jatuh ke lubang tanah dan 

memasuki dunia baru, yang sebelumnya belum pernah dikenalnya. Hal ‘terjun’ 

atau jatuh juga divisualisasikan dalam film The Science of Sleep (2006) karya 

Michel Gondry. Berikut adalah sekuens yang dijadikan referensi bagi penulis:  
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Gambar 3.29. Adegan dalam The Science of Sleep saat Stephane terjun ke luar jendela 

dan berenang menyusuri kota. 

(The Science of Sleep, 2006) 

Terinspirasi dari film Alice in Wonderland dan The Science of Sleep, untuk 

memvisualkan tahap iluminasi, Brigitta terjun ke dalam dunia kanvas. Maksud 

dari konten ini adalah memvisualkan bagaimana Brigitta menjelajah dunia di 

dalam alam pikirannya untuk menggali idenya. Alasan mengapa Brigitta 

divisualkan masuk ke dalam kanvas, karena tokoh Brigitta mencoba 

merepresentasikan apa yang ia alami ke dalam ide dan karyanya. Selama terjatuh, 

tangisan dan air mata berwarna warni Brigitta, memberi warna di dunia yang 

sebelumnya hitam tersebut. Tangisan Brigitta berwarna-warni dan menghiasi 

limbo diputuskan karena emosi sedih yang Brigitta alami, menjadi inspirasi ide. 

Setelah lama Brigitta terjatuh hampir tidak berujung, Brigitta makin mendekati 

sesuatu bercahaya berbentuk persegi panjang. Berikut adalah rancangan shotnya: 
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Gambar 3.29. Desain sekuens shot-shot tahap iluminasi 

(Dokumentasi Penulis) 

 Shot pertama yang dipilih penulis untuk dibahas mewakili tahap iluminasi 

adalah saat Brigitta baru pertama kali masuk, dengan side profile ke kamera. 
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Sudut pandang penonton saat melihat Brigitta masuk ke dalam limbo dipilih dari 

samping untuk memperlihatkan perbedaan dunia nyata dengan dunia limbo alam 

pikiran Brigitta. Selama Brigitta terjun, Brigitta ‘mewarnai’ dinding hitam dengan 

air matanya sampai ia mendekati persegi panjang bercahaya, yang merupakan 

representasi bentuk dari kanvas. Jadi Brigitta masuk ke kanvas dan keluar atau 

menabrak kanvas. Saat Brigitta keluar menabrak kanvas ini, masuklah ia ke tahap 

verifikasi. 

 

3.4.4 Shot-Shot Tahap Verifikasi (Verification) 

Tahap verifikasi adalah saat ide dan inspirasi diimplementasikan menjadi karya 

utuh dan nyata. Penulis mendapat inspirasi untuk menggambarkan tahap verifikasi 

ini dari The Science of Sleep (Saat Stephane terjun ke luar jendela), Alice in 

Wonderland (saat Alice sampai di sebuah ruangan di Wonderland). Referensi 

filmnya lainnya adalah Spiderman 2 (Saat kekuatan Peter hilang, ia memutuskan 

untuk loncat dari gedung ke gedung) dan Anastasia. Kesamaan dari shot-shot 

referensi tersebut adalah dari kontennya, ketika tokoh dalam film melakukan hal 

yang berisiko dengan terjun, jatuh atau loncat. Konten terjun, loncat, jatuh, 

penulis hubungkan dengan tahap verifikasi karena verifikasi sendiri adalah tahap 

yang mengandung risiko gagal. Ide yang didapat dalam tahap iluminasi belum 

tentu dapat terwujudkan atau terimplementasikan dengan baik, karena kita 

mengetahui baik atau buruknya ide setelah mencoba mewujudkannya.  

Referensi sekuens penulis ambil dari film Anastasia adalah saat Bartok si 

kelelawar kecil terbawa masuk ke dalam limbo di mana Rasputin berada. 
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Sebenarnya sekuens Bartok terbawa ke dalam limbo ini jadi referensi penulis 

untuk tahap iluminasi. Baru pada saat Bartok menembus dinding menuju di mana 

Rasputin berada ini jadi referensi visual tahap verifikasi untuk Artruption. Dalam 

perjalanan masuk ke dalam limbo, Bartok melalui banyak rintangan sampai 

akhirnya menembus sebuah dinding dan masuk ke dalam dunia limbo yang lebih 

tenang dan kosong seperti gambar urutan ke 5 dan 6 di bawah ini. Dinding yang 

ditembus Bartok seakan masuk portal ke dunia baru, dunia yang belum pernah 

dijelajahi sebelumnya. 

 

Gambar 3.30. Adegan saat Bartok tertarik masuk ke limbo tempat Rasputin berada. 

(Anastasia, 1998) 

 

Untuk perancangan shot tahap verifikasi, konten yang digunakan adalah 

saat Brigitta yang terjatuh di dalam limbo sambil menghiasi dinding limbo. 

Brigitta akhirnya menabrak sebuah bentuk persegi panjang bersinar, yang 

sebenarnya adalah representasi bentuk dari kanvas. Konten ini untuk 
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memvisualkan secara imajinatif bagaimana segala ide dan inspirasi Brigitta di 

dalam limbo (dalam pikiran Brigitta) akhirnya terpancarkan di kanvas menjadi 

lukisan. Alasan mengapa Brigitta harus menabrak kanvas adalah Brigitta 

merepresentasikan dirinya dalam karyanya. Visualisasi imajinatif ini menjadi 

salah satu cara untuk memvisualkan bagaimana Brigitta akhirnya berusaha 

mewujudkan dirinya sendiri sebagai lukisan.  

Saat ledakan Brigitta memenuhi frame, hasil ledakan itu lalu dissolve 

menjadi situasi di dunia nyata Brigitta. Ledakan Brigitta beserta dengan air 

matanya yang memenuhi frame menjadi alat untuk transisi shot di dalam dunia 

limbo dengan shot di dunia nyata. Saat masuk ke dalam dunia nyata, Brigitta baru 

saja menyelesaikan lukisannya diperlihatkan dari samping, sebagai kelanjutan dari 

shot di limbo saat Brigitta menabrak kanvas. Shot selanjutnya Brigitta 

membelalak menatap lukisan seakan tidak percaya akhirnya ia menyelesaikan 

lukisan miliknya. 
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Gambar 3.31. Desain shot untuk tahap verifikasi 

(Dokumentasi Penulis) 

 

 

Perancangan Shot Untuk..., Benita Gianina, FSD UMN, 2018




