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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Francis Glebas (2009), menceritakan soal pengalamannya menanyakan alasan 

menonton film kepada murid-muridnya dan ia mendapatkan jawaban yang 

beragam. Ada yang menyebutkan untuk bisa berpergian ke dunia yang belum 

pernah kita kunjungi, ada yang mengatakan karena kita suka mendengarkan cerita 

yang bagus, ada yang menjawab sebagai pelarian (escape). Namun ada satu 

jawaban yang pasti Glebas dapat di setiap kelas, yaitu manusia menonton film 

untuk merasa terhibur.  

Film yang menghibur, dijelaskan oleh Glebas (2009), adalah film yang 

memberikan kepuasan emosional dan pengalaman yang berarti (hlm. 14). Ini 

berarti untuk menjadi film yang menghibur, film romantis harus mampu membuat 

penontonnya larut dalam cinta, film melodrama membuat penonton ikut 

menangis, dan film horor membuat penonton ketakutan.  

Terlepas dari definisi yang disediakan Glebas, film yang menghibur 

memang sering dihubungkan dengan yang film komedi. Dikarenakan sifatnya 

yang melawan hukum realita, setiap animasi pun seakan mengandung komedi. 

Setiap kali menonton film animasi, penonton sudah mengantisipasi akan adanya 

kelucuan. Namun itu bukan berarti membuat film animasi yang menghibur adalah 

hal yang mudah. Seringkali penulis merasa beberapa film animasi Indonesia, film 

animasi teman-teman UMN, dan animasi buatan penulis sendiri, yang bermaksud 
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untuk menyampaikan momen komedi, namun tidak banyak penonton yang 

tertawa. Yang lebih parah lagi, momen yang seharusnya tidak lucu, malah 

ditertawai oleh penonton. Penulis sendiri percaya bahwa hal seperti itu terjadi 

akibat kurangnya perencanaan komedi pada tahap praproduksi. Tidak adanya 

perlakuan yang khusus terhadap shots dalam momen-momen tertentu seperti 

komedi, membuat semua momen terlihat sama dan kurang jelas.  

Segala hal yang ditunjukkan di dalam satu shot akan mempengaruhi 

bagaimana persepsi audiens. Penting bagi para pembuat film untuk merancang 

shots yang meliputi peletakan kamera dan komposisi dengan mempertimbangkan 

esensi dari cerita yang ingin disampaikan, sehingga cerita yang disampaikan pun 

bisa efektif dan tepat sasaran (Mercado, 2010). Dengan kata lain, dalam 

menyampaikan momen yang bersifat komedi, diperlukan perancangan shots yang 

mendukung komedi tersebut. Cerita komedi memerlukan cara penyampaian yang 

berbeda dengan cerita drama, begitu juga dengan genre-genre lainnya.  

Penulis percaya dengan perencanaan yang matang sambil menerapkan 

teori–teori komedi, maka pembuat film bisa meminimalisir kemungkinan 

penonton terdiam di saat yang seharusnya ditertawakan. Melalui pengerjaan 

skripsi dan animasi pendek dua dimensi ini, penulis berharap bisa mempelajari 

lebih dalam dan menerapkan ilmu perancangan shots dan komedi untuk 

menghasilkan suatu animasi pendek yang berhasil mengibur penonton. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi penciptaan ini adalah bagaimana 

merancang shots yang mampu memvisualkan komedi pada animasi pendek dua 

dimensi ‘Life of Death’? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan dalam topik yang akan dibahas oleh penulis pada skripsi penciptaan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan shot meliputi komposisi objek dalam frame, tata letak 

kamera, pergerakan kamera, sudut pandang kamera, dan timing. 

2. Teori komedi yang digunakan akan berfokus pada teori benign 

violation dan dua faktor utama tawa manusia, yaitu kejutan dan 

superioritas. 

3. Shots yang dibahas hanya terbatas pada shot dalam scene 4, scene 13, 

dan scene 14. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari penulisan laporan dan pembuatan karya tugas akhir ini adalah 

memvisualkan momen-momen komedi dalam animasi pendek dua dimensi “Life 

of Death” melalui perancangan shots. 
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini antara lain: 

a. Bagi penulis: 

Melalui penulisan skripsi dan pembuatan tugas akhir ini penulis berharap 

untuk mempelajari lebih dalam dan menerapkan ilmu-ilmu komedi ke 

dalam perancangan shots yang meliputi komposisi, tata letak kamera, 

sudut pandang kamera, dan staging untuk menyampaikan momen-momen 

komedi. Penulis juga berharap kedepannya bisa merancang momen-

momen komedi yang lebih baik untuk karya-karya yang berikutnya. 

b. Bagi masyarakat: 

Penulis berharap dengan menerapkan ilmu perancangan shots yang baik 

pada animasi pendek dua dimensi “Life of Death”, penonton bisa terhibur 

saat menonton. Kemudian bagi para pembuat film mungkin bisa teringat 

kembali soal kepentingan perancangan shots/visual yang sesuai dengan 

cerita dan pesan yang ingin disampaikan. 

c. Bagi universitas: 

Penulis berharap hasil tulisan skripsi ini bisa menjadi acuan/referensi 

akademis yang bisa dikembangkan lagi di tahun-tahun yang mendatang. 
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