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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Karya yang akan dihasilkan dari tugas akhir ini adalah sebuah animasi pendek dua 

dimensi yang berjudul Life of Death. Animasi pendek tersebut akan menceritakan 

tentang kehidupan seorang dewa kematian yang dilihat melalui lensa kamera 

dokumenter. Life of Death berisi konten fiktif yang disampaikan dengan bentuk 

dokumenter sehingga bisa dikategorikan sebagai film mockumentary. Dalam 

penyampaian cerita mengenai kematian, yang merupakan topik berat dan tidak 

lucu, Life of Death akan didominasi oleh komedi. Melalui pembuatan karya ini, 

penulis bermaksud untuk memadukan teori komedi dengan keilmuan mengenai 

shots dalam film sehingga komedi tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada 

penonton.  

 Untuk mencapai komedi yang berhasil, penulis memulai penelitian melalui 

studi pustaka mengenai teori-teori komedi secara umum yang meliputi teori 

dibalik tawa manusia. Kemudian juga studi mengenai kaitan antara komedi dan 

animasi, dimana penulis meneliti kunci komedi dan faktor pembeda komedi 

dalam animasi. Studi pustaka juga dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis shots 

yang sudah dikenal dalam pembuatan film (animasi, dokumenter, dan 

mockumentary).  

 Selanjutnya, penulis melakukan studi referensi terhadap karya-karya film 

yang bergenre komedi terutama yang berbentuk mockumentary, baik dengan 
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teknik pembuatan animasi maupun live-action. Dengan studi referensi diharapkan 

bisa menambah pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang sudah 

dikumpulkan dari studi pustaka. 

3.1.1 Sinopsis 

Death memberi ulasan tentang kehidupannya dan pandangannya terhadap manusia 

untuk sebuah film dokumenter berjudul Life of Death. 

3.1.2 Posisi Penulis 

Life of Death adalah animasi pendek yang dikerjakan oleh dua orang. Di samping 

berperan sebagai storyboard artist, penulis akan merangkap dalam beberapa 

jobdesk selama pembuatan karya, antara lain sebagai: visual development artist, 

key animator, inbetweener, clean up artist, color artist, dan lead vfx. 

3.2. Tahapan Kerja 

Pada tahap awal pembuatan cerita Life of Death, penulis membuat storyboard 

untuk memvisualkan dan melihat apakah cerita tersebut sudah bisa dimengerti. 

Storyboard diperbaiki secukupnya untuk mencapai hasil maksimal dalam batas 

waktu tertentu dan langsung masuk ke tahap produksi kecuali untuk shots dalam 

scene 4, 13, dan 14. Shots tersebut dirancang lebih dalam dan teliti dengan 

melakukan studi pustaka dan referensi. Namun sebelumnya penting untuk 

mengetahui hal yang ingin disampaikan dari masing-masing shot. Hal yang 

berusaha dicapai untuk masing-masing shots dalam scene 4, 13, dan 14 adalah 

sebagai berikut: 
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 Shots dalam scene 4: Death menusuk dan menarik keluar roh dari pasien. 

Penulis berharap bisa membuat kekerasan dalam shots ini menjadi lebih 

lucu dengan menerapkan teori komedi benign violation. 

 Shots dalam scene 13: Dua manusia berduel. Dalam shots ini penulis 

berencana untuk menerapkan unsur kejutan sebagai faktor utama tawa 

manusia. 

 Shots dalam scene 14: Duduk di kursi taman, sepasang kekasih yang ingin 

bersama selamanya tidak sadar akan adanya kematian di samping mereka. 

Untuk shots ini penulis akan memaksimalkan unsur superioritas. 

Yang tak kalah penting, kesemua shots di atas harus bisa mempertahankan kesan 

dokumenter dikarekan film Life of Death yang berbentuk mockumentary.  

Gambar 3.1. Diagram fishbone proses dan faktor perancangan shots 

 dalam batasan skripsi 
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Studi referensi dilakukan terhadap beberapa film antara lain film-film 

yang bergenre komedi baik berbentuk animasi maupun live-action. Film dengan 

gaya penceritaan mockumentary juga diamati sebagai referensi kesan yang 

ditimbulkan dari teknik penempatan kamera.  

Dalam studi referensi, penulis mengobservasi perihal penulisan komedi 

dan pemilihan shots, meliputi pemilihan jarak kamera, sudut pandang kamera, 

staging, dan timing yang dilakukan oleh para pembuat film untuk menyampaikan 

komedi tersebut. Langkah tersebut dilakukan dengan maksud untuk menemukan 

korelasi antara teori komedi dan shots yang sudah dibahas dalam bab 2 dengan 

yang ada dalam film. Berikutnya, penulis membuat sketsa-sketsa alternatif dimana 

sketsa-sketsa tersebut dibandingkan satu dengan lainnya. Alternatif yang paling 

menyampaikan konteks cerita, komedi, dan juga kesan dokumener berdasarkan 

studi referensi dan pustaka akan disempurnakan menjadi shots final dalam film 

Life of Death. 

 

3.3. Acuan  

3.3.1. Hasil Observasi 

3.3.1.1. Referensi Mockumentary 

Salah satu hal paling menarik dari film yang disampaikan dengan bentuk 

mockumentary adalah pada saat kru dokumenter (dalam hal ini meskipun 

fiksi) seakan tahu hal atau momen apa yang etis untuk ditangkap secara 

terang-terangan (misalnya sudah dibicarakan atau wajar untuk direkam) 

dan mana yang tidak. Dalam film What We Do in The Shadows terdapat 
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satu adegan di mana dua vampir sedang memangsa di sudut jalanan. 

Kamera pun menangkap momen secara diam-diam. Bukan berarti adegan 

yang ditangkap menjadi tidak jelas, hanya saja penyampaiannya berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Observasi adegan dua vampir memangsa 

(What We do in The Shadows, 2014) 

 

 Begitu pula dengan adegan yang spontan dimana kru dokumenter 

seakan tahu jika mereka menghabiskan untuk berfikir lama dan 

menentukan posisi kamera yang paling baik, maka momen akan terlewat 

dan tidak bisa terulangi. Dalam animasi mockumentary Surf’s Up 

misalnya. Pada saat Cody berlari ke dalam rumah untuk memberitahu 

kepada ibunya bahwa ia akan pergi berselancar, kamera dokumenter tidak 

mengikutinya untuk masuk. Cukup dengan mengintip melalui jendela, 

momen tersebut tetap bisa tersampaikan. 
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Gambar 3.3. Observasi shot spontan kru dokumenter Surf’s Up  

(Surf’s Up, 2007) 

Selanjutnya hal unik pada film dengan bentuk mockumentary 

adalah subjek yang sadar akan kamera. Terkadang bahkan terlalu sadar 

sehingga subjek tertentu, yang hanya orang biasa yang belum pernah 

rekaman sebelumnya, bisa terdiam di depan kamera, tidak tahu apa yang 

mesti mereka perbuat.  

 

Gambar 3.4. Observasi shot Viago berdiri diam 

(What We Do in The Shadows, 2014) 
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 Seperti pada shot di atas misalnya, di mana setelah Viago 

memangsa korban, malah berdiri diam menatap kamera. Ini memberikan 

kesan komedi pada adegan tersebut. 

 

3.3.1.2. Referensi untuk shot 1 dalam scene 4 

Dalam film What We Do in The Shadows, terdapat satu adegan dimana 

Viago (Taika Waititi) berniat menggigit calon korbannya. Adegan tersebut 

merupakan bagian yang penting dalam film untuk menunjukkan kegiatan 

menghisap darah yang dilakukan oleh vampir pada umumnya. Namun 

untuk mengurangi kesan menyeramkan, pembuat film memberi sudut 

pandang yang baru, yaitu kesulitan seorang vampir dalam menghisap 

darah.  

 Teori komedi benign violation terlihat jelas berlaku dalam adegan 

Viago menggigit korban tersebut. Membunuh jelas merupakan suatu 

pelanggaran. Namun pelanggaran tersebut dibuat menjadi lebih tidak 

berbahaya oleh darah korban yang tiba-tiba memuncrat dan menyusahkan 

Viago (exaggeration). Selain itu bentuk penyampaian mockumentary dan 

tema mengenai vampir (fiksi) itu sendiri sudah memberi jarak secara 

psikologis kepada penonton dan memberi kesan tidak nyata. 
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Gambar 3.5. Observasi shot pembunuhan yang dilakukan Viago  

(What We Do in The Shadows, 2014) 

 

Adegan pembunuhan yang dilakukan Viago tersebut diceritakan 

dengan menggunakan 3 shots yang kesemuanya diambil dengan sudut 

pandang yang relatif normal (eye level) secara handheld. Shot pertama 

merupakan medium shot dengan timing cukup lama dari momen Viago 
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menyingkap rambut korban sebagai antisipasi bagi penonton, kemudian 

menggigit hingga darah korban mulai memuncrat. Shot berikutnya masih 

menunjukkan Viago yang kesulitan menutupi darah yang memuncrat, dan 

masih dilakukan dengan medium shot. Shot ketiga terlihat Viago terduduk 

diam dengan korban tergeletak di lantai. Shot ketiga ini dilakukan dengan 

long shot yang kemudian di zoom in untuk memperjelas ekspresi Viago. 

Pemilihan shot oleh pembuat film What We Do in The Shadows 

sudah berhasil dalam menyampaikan komedi ke dalam visual yang efektif 

sehingga dimengerti oleh penonton. Medium shots untuk dua shot pertama 

merupakan pilihan yang lebih tepat dibandingkan close up yang terlalu 

dekat ataupun long shot yang terlalu jauh untuk menangkap ekspresi 

karakter dalam scene. Dengan medium shot, adegan Viago menggigit dan 

darah memuncrat akan lebih jelas.  

Sebenarnya dua shot pertama tersebut bisa saja disatukan menjadi 

satu dan lebih menunjukkan spontanitas dari sebuah dokumenter. Namun 

pembuat film memutuskan untuk memisahkan dua shot yang relative sama 

untuk memberikan staging yang baik, dimana pada shot pertama penonton 

akan melihat pada ekspresi korban, kemudian pada shot kedua barulah 

berfokus pada Viago. 

Cut yang berlanjut pada shot 3 tidak mengurangi spontanitas dari 

sebuah dokumenter. Hal ini dikarenakan bisa dipahami bahwa dari jangka 

waktu dari shot kedua, yaitu darah memuncrat, hingga ke shot ketiga, 

dimana korban sudah tergeletak, merupakan jangka waktu yang tidak 
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sebentar. Sehingga adalah masuk akal untuk memotong scene tersebut. 

Long shot yang digunakan juga menunjukkan dengan jelas korban yang 

sudah terkapar sebelum zoom in ke close up untuk menekankan ekspresi 

Viago. Transisi dari long shot ke close up tersebut juga bisa jadi 

merupakan upaya pembuat film untuk lagi-lagi memberi jarak dari 

kekerasan yaitu dengan memindahkan cerita dari ‘kematian korban’ ke 

cerita ‘Viago yang sedih/stres’.  

 Trik memindahkan fokus dari sebuah pelanggarn juga sering 

penulis lihat pada film animasi. Misalnya pada salah satu adegan Tom & 

Jerry episode Tennis Chumps. Sesaat setelah Tom keluar dari pintu, 

kucing hitam keluar dari pintu disebelahnya dan menghantam Tom dengan 

keras ke tembok. Setelah pintu bergeser, kita melihat Tom yang tidak 

hanya tidak apa-apa, Tom juga seolah berubah menjadi dekorasi tembok 

mesir yang lucu. Secara tidak sadar adegan tersebut mengalihkan perhatian 

dari ‘Tom terhantam’ menjadi ‘Tom jadi lukisan tembok mesir’. Begitu 

juga dengan salah satu adegan dalam Tom & Jerry: The Duck Doctor. 

Tom yang terhantam besi malah berubah menjadi bentuk meja. 
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Gambar 3.6. Observasi shot Tom menjadi lukisan tembok 

(Tom & Jerry: Tennis Chumps, 1949) 

Gambar 3.7. Observasi shot Tom menjadi meja 

(Tom & Jerry: The Duck Doctor, 1952) 
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Kendati demikian, meski tanpa pengalihan fokus sekalipun, 

kekerasan pada animasi sudah bisa dimaklumi dikarenakan animasi pada 

dasarnya sudah terlihat tidak nyata sehingga memberi jarak psikologis 

pada penonton.  

 Untuk pembahasan soal visual clarity, ketiga referensi di atas 

sudah mempunyai staging dan timing yang jelas. Dalam shots 

pembunuhan yang dilakukan Viago, semua aksi terjadi secara bertahap 

sehingga perhatian penonton mengarah ke aksi yang tepat. Setelah Viago 

menggigit leher korban, pertama kita melihat wajah korban yang 

kesakitan, kemudian baru darah korban memuncrat, dan setelah itu Viago 

terkejut. Kita tidak melihat adegan korban kehabisan darah dan tergeletak, 

di mana saat darah baru memuncrat, langsung dipotong ke adegan Viago 

yang sedang bersedih. Timing yang demikian juga membantu 

menyampaikan komedi.  

  Begitu juga dengan shots di mana Tom terhantam pintu dan 

menjadi lukisan tembok. Kucing hitam dibuat keluar frame terlebih dahulu 

sebelum kita melihat Tom. Pada shots di mana Tom menjadi meja, kamera 

bergerak maju mundur sedemikian rupa sehingga hanya Tom yang terlihat 

pada frame. 

3.3.1.3. Referensi untuk shot dalam scene 13 

Kejutan sebagai faktor utama dibalik tawa dapat dengan mudah dilihat 

dalam semua film komedi. Dalam film mockumentary Take The Money 

and Run misalnya, terdapat satu adegan dimana Virgil (Woody Allen) 
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baru saja selesai mandi, berganti pakaian, dan berangkat untuk kencan. 

Namun tidak lama setelah ia keluar pintu, Virgil kembali masuk ke kamar. 

 

Gambar 3.8. Observasi shots Virgil siap berkencan 

(Take The Money and Run, 1969) 
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Adegan Virgil mandi, keluar pintu, dan masuk kembali adalah 

rangkaian beberapa shots yang semuanya dilakukan dalam sudut pandang 

eye level. Shot pertama merupakan sebuah medium long shot yang 

menceritakan Virgil yang bersiap mandi dengan handuk pada 

pinggangnya. Shot kemudian berpindah ke medium shot dengan sudut 

pandang profile yang menunjukkan Virgil sedang bercermin. Kemudian 

adegan kembali di-cut ke shot medium close up memperlihatkan ekspresi 

konyol Virgil yang bercermin, lalu dipotong ke medium shot profile 

dimana Virgil selesai bercermin dan keluar dari pintu. Tak lama, Virgil 

kembali masuk dan berjalan ke arah kasur yang lebih jauh dari kamera 

sehingga menjadi long shot yang menunjukkan bahwa ia belum melepas 

handuk dari pinggangnya. 

  Rangkaian shots adegan Virgil bersiap kencan tersebut berhasil 

dalam menyampaikan cerita dan juga sekaligus menyampaikan komedi. 

Medium long shot pertama menjadi shot pembuka yang krusial untuk 

menunjukkan handuk pada pinggang Virgil sehingga penonton bisa 

menangkap komedi pada shot terakhir nantinya.  

Kemudian shots dimana Virgil bercermin juga efektif dalam 

mengalihkan penonton. Muka-muka konyol yang dibuat oleh Virgil 

seakan sudah menjadi komedi tersendiri di adegan ‘Virgil bersiap kencan’ 

ini, padahal komedi utama nya belum muncul. 

Shot terakhir juga sudah dirancang sedemikian rupa sehingga 

ketika Virgil keluar, handuknya masuih belum terlihat, dan ketika ia 
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masuk dan berjalan ke kasur, handuknya tampak di kamera sehingga 

punchline tersampaikan. 

Namun kekurangan dari adegan diatas terletak pada terlalu 

banyaknya cuts pada bagian Virgil bercermin sehingga mengurangi kesan 

dokumenter dari film tersebut. 

Adegan ‘Virgin bersiap kencan’ berhasil menyampaikan kejutan 

tanpa landasan apapun bagi penonton. Maksud penulis disini adalah, 

penonton kemungkinan besar tidak mengekspektasi untuk adanya 

kelucuan dari handuk pada pinggang Virgil, apalagi dengan adanya bagian 

bercermin yang sudah lucu. Dengan kata lain, penonton tidak 

berkekspektasi. Menurut observasi penulis, kejutan tidak selalu harus 

disampaikan tanpa ekspektasi penonton. Menanamkan ekspektasi pada 

penonton juga bisa menimbulkan efek kejutan yang luar biasa. Tentu saja 

ini lebih sulit dikarenakan harus menebak apa yang akan diekspektasi oleh 

penonton. Namun dengan sedikit logika dan pengetahuan umum, untuk 

menghasilkan kejutan dari ekspektasi adalah sesuatu yang susah-susah 

gampang. 

Animasi Road Runner sering kali menggiring ekspektasi penonton 

menuju punchline yang sulit disangka sehinnga menciptakan efek kejutan 

yang luar biasa. Misalnya pada salah satu upaya Coyote pada gambar di 

bawah ini: 
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Gambar 3.9. Observasi shots upaya Coyote menangkap Road Runner 

(Road Runner: Stop! Look! And Hasten, 1954) 
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Shot pertama merupakan close up yang menunjukkan produk 

ACME (makanan burung) yang digunakan Coyote untuk melaksanakan 

rencananya untuk menangkap Road Runner. Shot berikutnya 

memperlihatkan Coyote yang menabur makanan burung tersebut dalam 

sebuah lingkaran pada lantai jembatan. Di sini penonton akan sudah tahu 

bahwa Coyote ingin Road Runner untuk berhenti dan memakan makanan 

burung tersebut. Coyote kemudian menjauh. Shot kemudian berubah ke 

extreme long shot yang menunjukkan latar tempat yang jelas, yaitu pada 

sebuah jembatan. Coyote menunggu di bawah jembatan dan tak lama, 

Road Runner datang dan berhenti. Shot kembali pada atas jembatan 

dengan long shot menunjukkan Road Runner memakan makanan burung 

yang disediakan Coyote. Tiba-tiba Coyote menggergaji lingkaran yang 

sudah digaris pada lantai jembatan. Pada saat ini juga dengan logika 

sederhana, seharusnya Road Runner akan jatuh ke bawah, namun animator 

Road Runner episode tersebut akhirnya memberi kejutan dengan 

memperlihatkan justru jembatan dan bahkan dataran tinggi yang jatuh 

kebawah sementara Road Runner dan lingkaran tempat ia berpijak masih 

melayang. Dengan memanfaatkan pengetahuan umum dan logika, kejutan 

bisa dicapai. 

  Hal serupa juga bisa ditemukan pada animasi pendek Bendito 

Machine V dan animasi panjang Tokyo Godfathers. Salah satu adegan 

pada Bendito Machine V memanfaatkan pengetahuan umum penonton 

tentang dua koboi yang berduel. Biasanya kedua koboi akan saling 
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membelakangi, kemudian berjalan mundur dan pada saat yang bersamaan 

berbalik badan. Siapa yang lebih lambat menarik pelatuk akan tertembak 

dan kalah. Namun pada Bendito Machine V, saat salah satu koboi sudah 

tertembak, ia malah sempat menembak koboi lawan duelnya sehingga 

keduanya sama-sama tergeletak.  

Gambar 3.10. Observasi shot adegan duel koboi 

(Bendito Machine V, 2014) 
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Salah satu adegan pada Tokyo Godfathers juga menampilkan 

komedi dengan memberi petunjuk ekspektasi pada penonton. Salah satu 

tokoh yang merupakan kakek tua terbaring gemetaran dan meminta Gin 

untuk mengabulkan satu permintaan terakhir. Di sini penonton diberi tahu 

bahwa kakek akan mati. Kemudian saat kakek sudah berhenti bicara, Gin 

menggerakkan tangannya untuk menutup mata kakek. Meski mungkin ada 

penonton yang belum pernah melihat orang mati secara langsung, namun 

gestur yang dilakukan Gin tersebut sudah terlalu umum dimunculkan 

dalam film dengan maksud agar orang yang ditutup mata tersebut bisa 

beristirahat ‘dengan tenang di alam sana’. Sehingga saat tangan Gin turun 

melewati mata kakek, yang diekspektasi oleh penonton adalah mata kakek 

yang tetutup. Namun ternyata mata kakek masih terbuka sehingga 

menimbulkan efek kejutan dan mengundang tawa dari penonton. 

Perancangan Shots Dalam..., Bryan Arfiandy, FSD UMN, 2018



41 

 

 

Gambar 3.11. Observasi shots Gin dan kakek tua sekarat 

(Tokyo Godfathers, 2003) 
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3.3.1.4. Referensi untuk shot dalam scene 14 

Faktor tawa yang dominan selain kejutan adalah superioritas. Penonton 

sebagai pihak yang mengamati terjadinya suatu adegan, dengan mudah 

mendapatkan perasaan superioritas tersebut terutama ketika penonton 

menyadari sesuatu yang belum disadari oleh karakter dalam film.  

 

Gambar 3.12. Observasi shot Tom masuk ke gudang 

(Tom & Jerry: Jerry and The Lion, 1950) 

 

Dalam episode Jerry and The Lion dari serial animasi Tom & 

Jerry, terdapat satu adegan di mana Tom masuk ke dalam suatu pintu 
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gudang sambil tertawa jahat karena ia mengira bahwa hanya ada Jerry di 

dalam gudang tersebut. Namun semua penonton tahu bahwa dibalik pintu 

tersebut terdapat seekor singa yang bersembunyi. Tom dalam bahaya 

besar.  

 Keseluruhan adegan diambil dalam 1 long shot dengan staging dan 

timing yang sangat jelas. Pertama diperlihatkan singa yang masuk ke 

dalam gudang, kemudian Jerry juga turut masuk. Setelah itu barulah Tom 

masuk ke dalam frame. 

 Efek superioritas yang terdapat pada episode Jerry and The Lion 

tersebut bekerja dengan cara di mana penonton dari awal sudah 

mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh karakter korban dalam film. 

Namun setelah menonton dan mempelajari beberapa film lainnya, penulis 

menyadari bahwa efek superioritas bisa dipadukan dengan efek kejutan 

terlebih dahulu. Dua faktor utama tawa yang muncul secara bergantian 

bisa membawakan komedi yang berhasil. 
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Dalam film pendek The Goat, Buster Keaton  menaiki roda pada 

bagian belakang mobil, tiba-tiba mobil berjalan tanpa Buster dan roda 

tersebut.  

Gambar 3.13. Observasi shot Buster menaiki mobil 

(The Goat, 1921) 

 Adegan di atas diambil dalam satu long take secara long shot 

dengan sudut pandang eye-level. Pemilihan shot di sini sudah tepat dan 

efektif. Ilusi roda yang merupakan bagian dari mobil memberikan 

landasan ekspektasi bagi penonton, dimana mobil akan berjalan dan 

membawa Buster bersamanya. Namun kemudian mobil pergi tanpa Buster, 

di sini terdapat unsur kejutan karena penonton juga baru tahu akan hal 

tersebut. Kejutan kemudian disusul dengan unsur superioritas saat Buster 

tidak langsung sadar mobil pergi tanpa dirinya.  
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Gambar 3.14. Observasi shots Tom mengganggu elang 

(Tom & Jerry: Flirty Birdy, 1945) 

 

 Superioritas lagi-lagi bisa dilihat dari Tom & Jerry episode Flirty 

Birdy. Pada episode ini, Tom berteriak mengeluarkan suara aneh kepada 

elang yang sedang berada di atas pohon. Elang merasa terganggu dan 

menarik Tom ke atas. Tom yang tidak sadar pun tetap berteriak meski 

sudah berada pada genggaman elang. Penonton sadar, namun Tom tidak.  

Yang menarik disini adalah bagaimana animator pada episode 

tersebut memutuskan untuk merancang Tom berteriak tidak jelas sambil 
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menutup mata, dan akhirnya tangan sang elang yang menarik Tom keatas, 

bukan elang yang ke bawah. Hal ini memberikan kelucuan yang lebih 

dikarenakan Tom yang tidak kunjung sadar akan bahaya meskipun sudah 

dicekik dan ditarik ke atas. Ini juga menambahkan efek superioritas, 

dimana penonton menganggap Tom sebagai mahkluk yang semakin 

bodoh. 

 Komedi yang memanfaatkan superioritas juga terlihat pada Tom & 

Jerry episode The Mouse Comes to Dinner. Pada awal scene, kita melihat 

Jerry masuk ke dalam ayam yang sudah tersedia di atas piring. Berikutnya 

Tom masuk ke dalam frame sambil tersenyum lebar. Tom kemudian 

menusukkan pisau kepada ayam dan suara Jerry yang kesakitan pun 

terdengar. Mendengar suara Jerry, Tom pun kegirangan dan terus menusuk 

dengan pisau lainnya.  
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Gambar 3.15. Observasi shot Tom menusuk ayam 

(Tom & Jerry: The Mouse Comes to Dinner, 1945) 

 

 Kemudian yang dilakukan oleh animator episode ini adalah pan 

kamera ke kiri sehingga memberitahu penonton bahwa Jerry sedang 

berpura-pura teriak kesakitan. Di sini ada unsur kejutan ketika penonton 

mengetahui bahwa Jerry sebenarnya tidak di dalam ayam. Efek kejutan 

Perancangan Shots Dalam..., Bryan Arfiandy, FSD UMN, 2018



48 

 

pun langsung disusul oleh superioritas ketika Tom masih terus menusuk 

kegirangan. Tapi tidak hanya sampai situ, Tom & Jerry episode ini 

menambahkan superioritas lagi dengan memperlihatkan Jerry yang terus 

berteriak kesakitan meski Tom sudah mengetahui keberadaan Jerry yang 

sebenarnya. 

 Dari observasi tiga referensi diatas penulis melihat bahwa meski 

unsur superioritas sudah cukup untuk memunculkan komedi, namun 

apabila diawali dengan kejutan terlebih dahulu, shots bisa menjadi lebih 

lucu. Dan untuk menyampaikan kejutan tersebut, bisa digunakan teknik 

pan atau zoom (pergerakan kamera) seperti pada Tom & Jerry episode The 

Mouse Came to Dinner, ataupun menggerakkan objek dalam frame seperti 

pada adegan menaiki roda mobil yang dilakukan Buster Keaton pada film 

The Goat. 

 Perihal timing, yang penulis amati dari semua referensi baik untuk 

shots dalam scene 4, 13, maupun 14 adalah kesemuanya memiliki timing 

awal yang cukup lama untuk antisipasi komedi sehingga penonton 

menangkap konteks dari cerita tersebut terlebih dahulu seperti siapa saja 

karakter yang teribat, dan apa yang sedang dilakukan karakter.  
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3.4. Proses Perancangan 

3.4.1. Perancangan shot 1 dalam scene 4 

Pada awalnya scene 4 hanya akan digunakan untuk memberikan gambaran awal 

pekerjaan Death kepada penonton. Singkatnya, lebih ke perkenalan dunia, namun 

bukan ke perkenalan film. Namun seiring berjalannya proses pembuatan Life of 

Death dan penulisan skripsi penciptaan, penulis menyadari pentingnya 

menggunakan scene 4 sebagai pemberitahuan awal kepada penonton bahwa Life 

of Death adalah animasi pendek bergenre komedi meskipun membawa tema yang 

berat seperti kematian. 

 Pada tahap awal perancangan shots, sebelum dilakukannya studi referensi, 

penulis sebagai storyboard artist dari tim produksi Life of Death sudah 

menentukan pilihan shots untuk menyampaikan tentang pekerjaan Death dalam 

scene 4 ini. Adegan-adegan penting yang harus ada dalam scene 4 ini adalah 

Death yang menusukkan scythe pada pasien dalam rumah sakit, Death menarik 

scythe nya, roh dari pasien tertarik keluar, dan pasien meninggal dunia. 
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Gambar 3.16. Potongan storyboard awal untuk scene 4 (draft 1) (1) 
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Gambar 3.17. Potongan storyboard awal untuk scene 4 (draft 1) (2) 

 

 Komedi tetap ada dalam perancangan awal tersebut. Salah satunya pada 

kejutan kecil pada saat Death menancapkan scythe ke wajah dari pasien dan 

menarik roh keluar. Karena ini masih perkenalan dari dunia Life of Death, apapun 

bisa jadi kejutan memandang penonton belum tahu apa-apa. Kemudian dengan 

menunjukkan roh yang berwajah setelah kematian pasien akan membuat 
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pelanggaran yang dilakukan Death menjadi lebih tidak berbahaya. Perhatian 

penonton akan beralih ke roh dan ini juga sekaligus memberi kesan pasien 

tersebut tidak benar-benar mati, melainkan berubah menjadi roh. 

Pada draft pertama ini, scene 4 dibagi menjadi 2 shots. Shot pertama 

berakhir hingga roh tercabut. Sedangkan shot kedua, yang bercerita tentang Death 

menunjukkan roh yang ia cabut pada kamera, tidak termasuk dalam bahasan 

skripsi ini. Kedua shots tersebut dibuat bukan tanpa pertimbangan, namun tidak 

dibuatkan beberapa alternatif kemungkinan terlebih dahulu. Shots pertama penulis 

buat dengan memilih penempatan kamera medium long shot pada sudut pandang 

eye level. Pemilihan shot sedemikian sudah cukup efektif untuk memperlihatkan 

secara langsung latar tempat, kemudian pekerjaan Death, dan efeknya kepada 

korban sambil mempertahankan kesan spontanitas dari kamera dokumenter. 

Staging dan timing pun sudah cukup dipertimbangkan kala itu. Death, pasien, dan 

juga alat pengukur detak jantung ditempatkan sedemikian rupa supaya semuanya 

terlihat jelas dalam 1 shot. Kemudian adegan akan dimulai dari Death yang 

menancapkan sabit, lalu menarik sabit, roh terputus dari tubuh korban, kemudian 

alat pengukur detak jantung mengeluarkan suara beep panjang.  

Setelah dilakukannya studi referensi dan ketika penulis juga sadar akan 

pentingnya perkenalan komedi pada scene 4, penulis membuat beberapa alternatif 

untuk menemukan kemungkinan shots dan penulisan komedi yang lebih baik dari 

draft pertama. 
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Gambar 3.18. Sketsa eksplorasi alternatif scene 4 shot 1 (1) 

 

Pertama penulis mencoba menggunakan high angle dengan long shot. Shot 

tersebut jelas tidak bekerja karena menjadi terlalu jauh dan segalanya menjadi 

kurang jelas. Alternatif low angle juga tidak bekerja dengan baik, di mana angle 

tersebut malah memberi kesan dramatis yang tidak perlu, selain itu informasi yang 

ditangkap penonton tidak sejelas degan sudut pandang eye-level, dan shot yang 

sedemikian rupa sangat tidak lazim untuk sebuah dokumenter. 
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Gambar 3.19. Sketsa eksplorasi alternatif scene 4 shot 1 (2) 
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Gambar 3.20. Sketsa eksplorasi alternatif scene 4 shot 1 (3) 

Penulis juga mencoba memvariasikan jarak peletakan kamera dengan long 

shot. Informasi yang perlu disampaikan masih bisa ditampilkan dengan jelas. 

Namun shot masih lebih efektif bila dilakukan seperti pada draft pertama 

dikarenakan perhatian penonton akan lebih fokus kepada hal yang dilakukan 

Death, sedangkan dengan long shot, perhatian penonton terbagi juga kepada 

environment.  
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Gambar 3.21. Sketsa eksplorasi alternatif scene 4 shot 1 (4) 

Kemudian penulis juga mencoba menggeser kamera sedikit lebih ke kiri. 

Ini menimbulkan kesan yang mirip dengan draft pertama di mana aksi dan juga 

latar sekaligus komedi bisa tersampaikan dalam satu shot sehingga sangat 

dipertimbangkan untuk digunakan pada hasil akhir. 
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3.4.2. Perancangan shots dalam scene 13 

Scene 13 adalah salah satu scene yang menampilkan pendapat Death terhadap cara 

manusia menanggapi keberadaannya. Pada scene ini, sama seperti kebanyakan 

scene lainnya, akan terdapat adegan kematian. Dalam proses perancangan cerita, 

scene 13 akan menceritakan pendapat Death yang melihat ada sekelompok 

manusia yang justru mempermudah pekerjaannya dengan saling membunuh. 

Sehingga agar suasana dalam film tidak menjadi negatif atau bersifat muram, 

diperlukan komedi untuk memperingan dampak dari kematian tersebut. 

 Detailnya adalah, Death akan melihat dua orang yang saling berhadapan 

dan bersiap untuk saling bunuh. Pada storyboard awal, penulis membuat kedua 

orang yang akan berhadapan tersebut sebagai dua samurai. Dua samurai kemudian 

saling melewati satu sama lain sambil mengayunkan pedang. Berhenti sejenak, 

salah satu samurai tumbang menandakan kekalahan. Di sini penulis bermaksud 

untuk menerapkan komedi kejutan dengan membuat samurai yang tadinya 

menang atau masih berdiri juga ikut tumbang. Namun dalam proses 

pembuatannya, penulis sendiri merasa satu samurai yang tumbang menyusul satu 

samurai lagi bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Sehingga kejutan akan 

diaplikasikan dengan membuat samurai yang tadinya tumbang pertama menjadi 

bangkit kembali. 

Peletakan kamera yang dipilih oleh penulis untuk perancangan storyboard 

adalah long shot dengan sudut pandang eye-level. Hal ini dilakukan dengan 

maksud menampilkan keseluruhan adegan duel samurai dalam satu shot sehingga 

terdapat kesan spontanitas dari sebuah dokumenter.  
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Gambar 3.22. Potongan storyboard awal untuk scene 13 (draft 1) (1) 
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Gambar 3.23. Potongan storyboard awal untuk scene 13 (draft 1) (2) 

 

Penulis mencoba beberapa alternatif shots untuk menemukan shots yang 

kemungkinan lebih baik dari draft pertama. Namun tidak banyak yang bisa 

dimainkan dari peletakan kamera mengingat kedua samurai akan berlari dan 

melewati satu sama lain di satu titik. Mendekatkan kamera memang bisa 
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memperjelas ekspresi samurai dan bisa menambahkan kesan komedi melalui 

exaggeration ekspresi karakter. Namun dengan membuat kamera di pan ataupun 

di cut terus menerus malah menghilangkan kesan dokumenter. 

Gambar 3.24. Sketsa eksplorasi alternatif shot dalam scene 13 

Satu hal yang disadari penulis dan rekan setim untuk bisa diubah dari 

scene ini adalah karakter samurai itu sendiri. Karakter samurai membuat latar 
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tempat dan waktu dari Life of Death menjadi semakin random. Sehingga pada 

akhirnya tim memutuskan untuk mengubah dua samurai menjadi dua preman 

jalanan, namun tetap mempertahankan cara kedua samurai bertarung sehingga 

menjadi basis bagi penonton untuk memahami apa yang terjadi ketika kedua 

preman itu melewati satu sama lain.  

Kemudian karena kurangnya kejelasan latar pada alternatif-alternatif 

sebelumnya, penulis latar gang sempit pada malam hari untuk scene 13 ini. 

Penulis juga menambahkan frame jendela sebagai foreground sehingga ada kesan 

mengintip dari bentuk dokumenter. 

 

3.4.3. Perancangan shots dalam scene 14 

Scene 14 juga termasuk dalam segmen dokumenter Life of Death di mana Death 

menceritakan pendapatnya terhadap manusia. Dalam scene ini, yang Death 

kemukakan adalah bagaimana ada sekelompok manusia yang melupakan 

keberadaannya, melupakan bahwa semua pasti akan menghadapi Death cepat atau 

lambat, dan tidak ada hidup yang kekal di bumi ini. 

 Disini menurut penulis sudah tidak diperlukan adegan yang menunjukkan 

kematian karena penonton akan sudah sangat akrab dengan pekerjaan Death dan 

juga dampak yang dihasilkan dari pekerjaannya itu. Namun komedi tetap penting 

dalam scene 14 supaya scene ini tidak terasa seperti ‘Death yang merenggut 

kebahagiaan sepasang kekasih’ melainkan ‘sepasang kekasih bodoh yang lupa 

akan kematian’. 
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 Dalam perencanaan awal, scene 14 memperlihat sepasang kekasih yang 

sedang berpelukan mesra di sebuah taman. Kemudian sang lelaki akan berbicara 

tentang bagaimana mereka akan saling mencintai dan bersama sampai selama-

lamanya. Karena manusia memang tidak bisa melihat Death, pasangan kekasih itu 

pun tidak menyadari Death duduk di samping mereka. 

 

Gambar 3.25. Potongan storyboard awal untuk scene 14 (draft 1) 

 

Shots yang dipilih untuk menyampaikan cerita pada scene 14 tersebut 

adalah medium close up dari kekasih yang kemudian di cut ke long shot yang 

menunjukkan Death duduk di sebelah mereka berdua sementara sang lelaki masih 

terus berbicara. Medium close up digunakan untuk memperlihatkan keintiman dari 

kedua kekasih tersebut, sedangkan shot kedua lebih berfungsi sebagai pengungkap 
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bahwa Death selama ini duduk disamping, meski pada pembuatan draft pertama 

ini penulis belum mempertimbangkan alasan lain dibalik long shot. 

Awalnya unsur superioritas sudah cukup bermain pada scene ini. Namun 

setelah melakukan studi referensi, superioritas bisa semakin ditekankan dengan 

membuat karakter di dalam scene tersebut merasa dirinya pintar atau semakin 

tidak sadar dengan keadaan yang sebenarnya. Ada hal yang bisa dilakukan 

daripada sekedar berbicara. Kemudian, selain cut, masih ada cara lain yang bisa 

dieksplorasi untuk memunculkan Death dalam frame, misalnya dengan pan 

seperti pada Tom & Jerry: The Mouse Came to Dinner, ataupun menggerakkan 

objek dalam frame seperti pada The Goat. 

Untuk menambahkan kesan ketidaktahuan dari karakter laki-laki dari 

pasangan kekasih, penulis mencoba untuk merancang pose tangan dari karakter 

tersebut menembus Death. Pertama, penulis mencoba untuk tidak 

menyembunyikan Death. Dengan kata lain, dari awal sudah ada disamping 

pasangan tersebut dan penonton tahu akan itu. Namun penulis merasa shot yang 

sedemikian kurang memiliki antisipasi dan berakhir terlalu cepat. 

Gambar 3.26. Sketsa eksplorasi alternatif shot dalam scene 14 (1) 
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Gambar 3.27. Sketsa eksplorasi alternatif shot dalam scene 14 (2) 

Melanjutkan eksplorasi, penulis menggunakan shot yang serupa dengan 

draft pertama, lalu melakukan pan pada kamera untuk menunjukkan Death yang 

sedang duduk disamping pasangan sementara sang lelaki terus berdialog gombal 

tentang cinta yang abadi. Kamera juga bisa di zoom out seperti pada draft pertama 

namun tidak kepada long shot melainkan medium shot. Dengan peletakan kamera 

yang tidak terlalu jauh, penulis bisa memanfaatkan wajah konyol dari pasangan 

kekasih untuk difokuskan menjadi komedi. 

Gambar 3.28. Sketsa eksplorasi alternatif shot dalam scene 14 (3) 

 

Mencoba alternatif yang lebih jauh dari draft pertama, penulis mencoba 

low angle medium shot, namun malah terkesan sangat dekat dengan pasangan 

tersebut dan tidak memberikan kesan dokumenter. Medium shot dengan eye-level 
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angle masih bisa menampilkan ekspresi pasangan kekasih dengan jelas dan 

merupakan jarak yang cukup untuk kesan dokumenter. Namun jarak yang 

sedemikian membuat Death tidak bisa duduk disamping sepasang kekasih tersebut 

dari awal scene. Jadi yang terpikirkan oleh penulis adalah dengan membuat Death 

tertunduk atau bersembunyi di balik kursi dan kemudian baru terlihat dalam 

frame, atau dengan menambahkan objek yang lebih dekat ke kamera sehingga 

menutupi bagian samping dari pasangan kekasih tersebut, misalnya dengan daun, 

memandang latar tempatnya adalah di taman. 

 

Gambar 3.29. Sketsa eksplorasi alternatif shot dalam scene 14 (4) 
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Gambar 3.30. Sketsa eksplorasi alternatif shot dalam scene 14 (5) 

 

Gambar 3.31. Sketsa eksplorasi alternatif shot dalam scene 14 (6) 
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Mengeksplorasi reveal dengan memanfaatkan daun, penulis mencoba 

alternatif dengan sedikit high angle ¾ profile medium shot. Selain itu perubahan 

pada dialog juga membantu memperkuat kesan ketidaktahuan dari karakter laki-

laki melebihi alternatif-alternatif yang sebelumnya. Namun yang akhirnya 

disadari penulis adalah dialog pada alternatif di atas membuat konteks menjadi 

berbeda, dimana seharusnya pasangan tersebut lupa akan Death sama sekali, 

bukan sombong terhadap Death. 
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