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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam proyek tugas akhir ini, penulis akan membuat sebuah film animasi pendek 

berjudul “Marzuki” dengan genre dokumenter. Proses pengerjaan dilakukan 

dalam kelompok yang melibatkan dua orang anggota lainnya, yaitu Russell 

Latumahina dan Muhammad Alfath Syahalam. Aset perancangan dalam film 

animasi pendek “Marzuki”, seperti desain karakter, environment, properti, dan 

animasi dibuat menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6, serta Adobe After 

Effect untuk tahap compositing. 

Data yang digunakan merupakan data-data yang diperoleh berdasarkan 

wawancara dengan narasumer yang bersangkutan, dokumentasi lapangan, studi 

existing, serta studi pustaka. 

3.1.1. Sinopsis 

Film ini mengisahkan tentang nasib seorang mantan atlet sepak bola yang 

bernama Marzuki. Setelah bertahun-tahun silam mengukir prestasi di dunia sepak 

bola, kini beliau harus menghabiskan sisa hidupnya sebagai guru honorer untuk 

menyambung hidupnya dan keluarganya.  

 Beliau kini tinggal di kawasan kota Jakarta dan mengajar di salah satu 

sekolah negeri yang berada di dekat rumahnya. Cerita dalam film ini berfokus 

pada perjuangannya dalam meraih janji pemerintah yang pernah diberikan 
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padanya untuk mengangkatknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa 

persyaratan apapun. Namun hingga kini, ia masih terus berharap tanpa kepastian, 

menanti janji yang tidak kunjung datang tersebut. Berbagai cara telah ia tempuh 

untuk memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya, namun tetap tidak 

ada perubahan yang berarti.  

Walaupun demikian, beliau terus melakukan tugasnya tanpa pamrih, 

seakan lupa atas beban hidupnya. Kecintaannya terhadap olahraga terus ia pupuk 

dengan membagikan ilmu yang dimilikinya kepada murid-muridnya. Hari demi 

hari tetap ia jalani dengan hati yang lapang dan semangat yang tidak pernah 

pudar. Kendati roda perekonomiannya yang tidak stabil, beliau tetap gigih 

berjuang untuk menghidupi keluarganya, termasuk salah seorang anaknya yang 

masih berada pada usia sekolah. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam proses pembuatan proyek tugas akhir ini, penulis berperan sebagai 

perancang environment, yang bertugas untuk merancang konsep dan bentuk visual 

dan bentuk visual dari environment berdasarkan naskah cerita serta storyboard 

yang digunakan. 

3.2. Tahapan Kerja 

Proses perancangan environment dalam film animasi dokumenter berjudul 

“Marzuki” diawali dengan penyusunan konsep cerita oleh penulis dan anggota 

kelompok lainnya pada tahap pra-produksi. Berdasarkan konsep tersebut, penulis 

dan kelompok melakukan riset serta wawancara dengan narasumber yang telah 
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ditentukan. Riset yang telah dilakukan menghasilkan data-data yang kemudian 

dikembangkan menjadi logline, serta sinopsis secara lebih detail. Selanjutnya, 

anggota kelompok membuat storyboard berdasarkan sinopsis dengan 

memvisualisasikan hasil wawancara. Tahap ini dilakukan bersamaan dengan 

penyusunan setting cerita yang akan muncul dalam film. Storyboard dengan 

setting cerita yang telah ditentukan akan digunakan sebagai acuan komposisi 

background pada setiap shot. 

 Pada tahap selanjutnya, akan dibuat sketsa awal dari environment yang 

menjadi bahasan penulis, yang disesuaikan dengan hasil observasi dan didukung 

oleh teori-teori yang digunakan. Setelah sketsa awal dibuat, akan dilakukan 

eksplorasi style berdasarkan teori dan konsep cerita, sehingga akan diperoleh 

acuan berdasarkan style yang telah ditentukan untuk melakukan eksplorasi warna. 

Setelah warna ditentukan dan diaplikasikan, akan dihasilkan desain akhir yang 

akan digunakan dalam film. Berikut merupakan skematika perancangan yang 

telah penulis rancang: 

Perancangan Environment Untuk..., Cicely Maseya Sugiharto, FSD UMN, 2018



26 
 

 
Gambar 3.1. Skematika Perancangan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3.3. Acuan Perancangan 

3.3.1. Observasi Interior Rumah Tokoh Utama 

Tokoh utama dalam film ini merupakan seorang mantan atlet sepak bola yang kini 

hidup seadanya sebagai seorang guru honorer di salah satu sekolah dasar negeri 

yang berada di dekat rumahnya. Di masa jayanya dulu, beliau merupakan atlet 

yang berprestasi dan telah memperoleh banyak penghargaan. Namun di masa 

tuanya, beliau dan keluarganya terpaksa harus hidup seadanya, bahkan sampai 
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menjual medalinya kendati bertahan hidup dan membiayai sekolah anaknya. 

Walaupun demikian, tokoh utama merupakan sosok yang optimis dan selalu 

bersyukur apapun keadaannya. Beliau sangat mencintai pekerjaannya dan mau 

mengabdi dengan sepenuh hati, sehingga beliau senang menghabiskan waktu di 

lingkungan sekolah tempatnya mengajar, sedangkan istri tokoh utama sangat aktif 

dalam bidang politik dan sosial, serta sering berkontribusi sebagai relawan. Hal 

ini relevan dengan keadaan rumah dapat dikategorikan berantakan karena tokoh 

utama dan keluarganya hampir tidak memiliki waktu untuk mengurus rumah 

mereka. Walaupun dipenuhi dengan perabotan yang sederhana karena untuk 

makan pun sulit, serta barang-barang yang bertebaran dimana-mana karena 

sebagian besar waktu mereka dihabiskan di luar rumah, kehangatan keluarga 

sangat terasa dalam rumah tersebut. Beliau sangat mencintai keluarganya dan 

saling mendukung satu sama lain. 

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, didapati bahwa tokoh utama 

tinggal di sebuah rumah kontrakan yang tidak terlalu luas. Rumah tokoh utama 

memiliki ruang tengah yang sekaligus menjadi kamar tidur dan dapur. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan ruang yang dimiliki oleh rumah tersebut. 

Walaupun terdapat ruangan di lantai atas, ukurannya pun tidak terlalu luas dan 

hanya digunakan oleh tokoh utama sebagai tempat penyimpanan barang-barang 

dan tempat untuk menjemur pakaian. 
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Gambar 3.2. Denah Asli Rumah Tokoh Utama 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 
Gambar 3.3. Interior Rumah Tokoh Utama 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Tembok rumah tokoh utama terbuat dari dinding bata yang dilapisi oleh 

cat putih. Di beberapa bagian tembok, cat sudah mengelupas, sementara hampir di 
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seluruh bagiannya terdapat banyak noda sehingga tembok sudah tidak lagi 

berwarna putih bersih. Dinding yang tadinya berwarna putih, kini memiliki warna 

coklat keabu-abuan, namun tidak berubah secara drastis. Selain itu, juga terdapat 

bercak akibat lembab pada tembok. Sedangkan beberapa furnitur merupakan 

furnitur yang terbuat dari kayu dan terlihat sudah berusia cukup lama. Objek 

lainnya seperti kain yang menutupi meja maupun sprei pada kasur memiliki warna 

sudah agak pudar dan lusuh. 

 
Gambar 3.4. Properti Pada Area Tempat Tidur 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.5. Properti di Atas Meja 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Setiap sisi ruangan dipenuhi oleh banyak furnitur dengan benda-benda 

yang tidak tertata rapi, sehingga hampir tidak ada area kosong yang memisahkan 

antar furnitur selain di bagian tengah ruangan. Benda-benda tersebut merupakan 

benda-benda yang biasa ditemukan di dalam sebuah rumah. 

Pada area tempat tidur dan sekitarnya, terdapat benda-benda bertebaran 

seperti gelas, botol kemasan, cangkir, pakaian dan kain-kain sejenis, minuman 

sachet, kemasan sabun, tisyu, kertas dan buku, boneka, tas sekolah, kotak kardus 

untuk menyimpan barang-barang lainnya, hingga perlatan jahit milik istri dari 

tokoh utama karena beliau gemar membuat kerajinan seperti tas dan barang-

barang sejenis. Selain itu, juga terdapat kain yang menggantikan fungsi gorden 
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untuk menutupi jendela pada area tersebut. Kain dikaitkan dari ujung jendela yang 

satu ke ujung lainnya. Kain hanya menutupi bagian bawah jendela, sedangkan 

bagian atas jendela dibiarkan terbuka. 

Tokoh utama dan keluarganya masih memiliki benda-benda yang bukan 

merupakan kebutuhan pokok, seperti televisi. Meskipun hidup sulit, tokoh utama 

beserta istrinya selalu tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana. 

Mengingat sang istri yang juga merupakan sosok yang aktif di bidang politik dan 

sosial,  selain sebagai hiburan, keduanya sering menggunakan televisi tersebut 

sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai dunia luar, terutama hal-hal 

yang menyangkut politik. Benda-benda seperti lampu, kipas angin, dan beberapa 

barang elektronik lainnya juga masih ditemukan disana. 

 
Gambar 3.6. Properti Pada Area Dapur 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Pada area dapur dan sekitarnya, terdapat beberapa objek seperti peralatan 

memasak, peralatan untuk makan dan minum, bumbu-bumbu dapur, peralatan 

untuk mencuci, kompor, tabung gas, galon air, ember untuk menyimpan keperluan 

lainnya, karung beras, serta tempat sampah, yang juga tersebar secara acak dan 

tidak tertata dengan rapi.  

Tokoh utama juga masih menyimpan beberapa medali dan piagam 

penghargaannya di dalam rumahnya, yang merupakan kenangan dari 

perjuangannya yang telah kandas dalam meniti karir di dunia sepak bola. 

Beberapa medali telah digantikan dengan lembaran Koran yang memuat berita 

tentang penjualan medali yang dilakukan oleh tokoh utama untuk dapat bertahan 

hidup. Beberapa medali dan piagam tersebut tidak memiliki lemari khusus untuk 

menyimpannya. 

Pada salah satu bagian dinding ruangan ditemukan sebuah bingkai foto 

yang berisi foto anak-anak dari tokoh utama yang beberapa sudah pergi merantau 

dan meninggalkan rumah. Tokoh utama sangat dekat dengan keluarganya di 

tengah keadaan ekonominya yang terpuruk. Meskipun anak-anaknya tinggal di 

tempat yang jauh, mereka selalu bertukar kabar dan memastikan bahwa anggota 

keluarganya baik-baik saja. 

 
Gambar 3.7. Foto Anak-anak Tokoh Utama 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Pada bagian dinding lainnya juga dapat ditemukan kertas yang berisi 

perhitungan dalam matematika, seperti penjumlahan dan perkalian. Anak bungsu 

tokoh utama yang masih tinggal di dalam rumah tersebut saat itu hendak 

menduduki bangku sekolah dasar dalam beberapa bulan ke depan, sehingga ia 

terkadang belajar membaca, menulis, dan menghitung melalui buku-buku yang ia 

miliki, serta kertas-kertas sejenisnya. 

3.3.2. Observasi Keadaan Sekitar Rumah 

Berdasarkan observasi, dapat dilihat bahwa tokoh utama tinggal di daerah urban 

yang memiliki lahan kosong dan vegetasi yang sedikit. Tokoh utama tinggal di 

salah satu daerah kecil yang berada di kawasan Jakarta Utara, yang lahannya tidak 

terlalu luas dan dipadati dengan rumah-rumah penduduk yang sederhana. 

Rumah tokoh utama persis terletak pada sebuah gang yang berada di area 

tersebut.  Tokoh utama mendiami sebuah rumah kontrakan di samping rumah-

rumah kontrakan lainnya. Rumah-rumah di sekitarnya memiliki bangunan yang 

serupa dengan bangunan rumah tokoh utama.  Rata-rata rumah yang ada disana 

memiliki dua lantai karena keterbatasan lahan yang tersedia. Walaupun demikian, 

yang membedakan rumah tokoh utama dengan rumah-rumah di sekitarnya adalah 

tanaman hias yang terdapat di teras lantai dua rumahnya. Hal ini dikarenakan 

tokoh utama gemar menanam berbagai jenis tanaman, baik tanaman hias maupun 

tanaman obat. Meskipun begitu, tokoh utama hanya memiliki satu pot tanaman 

hias di terasnya tersebut. Beliau lebih memanfaatkan lahan di sekolah tempatnya 

mengajar untuk menyalurkan hobinya ini dikarenakan tempat yang area yang 

terbatas di dalam rumahnya. 
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Gambar 3.8. Tanaman Hias di Teras Rumah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Jalanan gang di depan rumah tokoh utama masih sering dilalui oleh motor 

maupun mobil, walaupun tidak terlalu banyak. Selain itu, banyak pertokoan dan 

warung-warung kecil yang terdapat pada jalan-jalan di sekitarnya. Kebanyakan 

dari warung tersebut menjual makanan, mainan seperti kembang api dan balon, 

serta bahan-bahan pokok lainnya.  
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Gambar 3.9. Potret Warung dan Rumah-rumah Kecil Pada Daerah Tersebut 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Rumah tokoh utama tidak terletak di kawasan rumah elit dengan bangunan 

yang luas ataupun desain yang minimalis. Dinding luar dari rumah-rumah tersebut 

memiliki warna yang sudah pudar dan tidak lagi terlihat baru, serta terdapat cat 

yang terkelupas pada beberapa bagian. Walaupun demikian, dapat dikatakan 

bahwa rumah tokoh utama berada pada daerah yang kebersihannya dijaga dengan 

baik. Terdapat beberapa tumbuh-tumbuhan yang dijumpai disana sehingga daerah 

tersebut terlihat asri, serta hampir tidak ada sampah yang bertebaran di jalanan 

sekitar rumah tersebut. 

 
Gambar 3.10. Daerah Sekitar Rumah Tokoh Utama 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3.3.3. Observasi Medali Tokoh Utama 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, tokoh utama masih menyimpan tiga 

buah medali yang pernah beliau peroleh, sedangkan medali-medali lainnya sudah 

beliau jual kendati memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Salah satu dari 

ketiga medali tersebut merupakan medali emas dengan ukiran bola pada bagian 

tengah medali, sedangkan dua medali lainnya merupakan medali perunggu dengan 

ukiran orang yang sedang berlari menggiring bola. 

 
Gambar 3.11. Medali Milik Tokoh Utama 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3.3.4. Referensi Art-style dan Warna Pada Environment Interior Rumah  

dan Environment Sekitar Rumah 

Kedua scene yang menjadi bahasan penulis, baik interior rumah tokoh utama 

maupun keadaan sekitar rumah tokoh utama, memiliki masing-masing suasana 

yang berbeda yang ingin dicapai. Environment interior rumah akan digambarkan 

secara sederhana dan bertujuan untuk menekankan kesenduan sekaligus 

kehangatan, sesuai dengan hasil dari observasi yang telah dilakukan. Sedangkan 

environment sekitar rumah akan dibuat agar terlihat asri dan bersih, namun tetap 
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merupakan daerah perumahan kecil yang sederhana yang selanjutnya akan 

ditunjukkan melalui objek-objek yang terdapat disana.  

Dalam hal ini, penulis mengangkat salah satu film animasi yang dibuat 

oleh UPA pada tahun 1962, yang berjudul “Mister Magoo’s Christmas Carol” 

sebagai referensi warna, mengacu pada art-style yang digunakan oleh penulis. 

Film animasi ini bercerita mengenai karakter utama, Mr. Magoo, yang dikunjungi 

oleh tiga roh di malam natal. Masing-masing dari ketiga roh tersebut 

membawanya pergi menuju masa lalu dan masa depannya, juga menunjukkan hal-

hal yang tidak ia ketahui pada masa itu, hingga ia mengerti makna natal yang 

sesungguhnya. 

Pada scene ketika Mr. Magoo berada di masa lalunya, terlihat bahwa ia 

dan keluarganya pernah hidup seadanya di rumah yang sederhana. Hal ini dapat 

dilihat dari setting tempat yang kebanyakan dari perabotannya sudah usang, 

seperti tambalan yang terdapat pada kain, retakan-retakan pada dinding rumah, 

maupun kursi di meja makan yang sudah hancur di beberapa bagiannya. 

Kemiskinan yang dialami juga digambarkan melalui pohon natal yang dipenuhi 

oleh daging-daging yang tergantung, ketika sosok Mr. Magoo kecil dan kedua 

saudaranya mengatakan keinginan mereka untuk dapat menikmati hidangan yang 

lebih mewah dari apa yang mereka miliki melalui sebuah lagu. Meskipun 

demikian, kehangatan dalam keluarga tersebut sangat terasa. Keluarga Mr. Magoo 

saling peduli antara yang satu dengan yang lainnya. 

Perancangan Environment Untuk..., Cicely Maseya Sugiharto, FSD UMN, 2018



38 
 

 

 

 

 

Perancangan Environment Untuk..., Cicely Maseya Sugiharto, FSD UMN, 2018



39 
 

 

Gambar 3.12. Setting Interior Rumah Sosok Mr. Magoo Kecil dan Keluarganya di 
Masa Lalu 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Warna-warna dalam film ini menggunakan warna-warna yang solid. Pada 

scene tersebut, warna-warna yang digunakan bersifat lebih monoton dan memiliki 

dominan warna cokelat dibandingkan dengan environment pada scene lainnya. 

Selain itu, bagian dalam rumah banyak menggunakan tekstur kayu untuk 

mempertegas kesederhanaan.  

 Lain halnya dengan warna yang digunakan pada scene pergantian musim 

ketika karakter Belle menatap keluar jendela. Untuk menunjukkan keasrian pada 

musim pertama, digunakan warna-warna cerah dan sejuk seperti kuning, biru, dan 

hijau. 
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Gambar 3.13. Setting Pada Scene Pergantian Musim 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3.3.5. Referensi Ornamen Tambahan Pada Interior Rumah Kotor 

Untuk memberikan tambahan ornamen pada interior rumah yang dapat 

memperkuat suasana kotor, penulis mengangkat film animasi “Snow White” yang 

dibuat oleh Disney pada tahun 1937. 

 Pada scene dimana Snow White masuk ke dalam rumah para kurcaci untuk 

pertama kalinya, Snow White menyebutkan bahwa rumah tersebut sangatlah kotor. 

Ia menemukan debu yang menempel dimana-mana hingga pada akhirnya 

memutuskan untuk membersihkan rumah tersebut bersama binatang-binatang 

hutan yang menemaninya. 

 Dapat dilihat pada scene tersebut bahwa selain peletakan benda-benda 

yang tidak teratur, terdapat jaring laba-laba hampir di setiap sudut ruangan. Jaring 

laba-laba dan sejenisnya tersebut nantinya akan dibersihkan oleh Snow White 

sehingga keadaan rumah menjadi bersih dan rapi. 
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Gambar 3.14. Scene Rumah Kurcaci di Film “Snow White” 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3.4.  Konsep Visual 

Konsep visual dari film animasi dokumenter berjudul “Marzuki” ditentukan 

berdasarkan observasi dan studi literatur, kemudian mengalami perubahan sesuai 

dengan kebutuhan cerita berdasarkan narasi yang merupakan hasil dari wawancara 

dengan narasumber terkait. Untuk menunjukkan realita keadaan tokoh utama, 

penulis merancang environment rumah tokoh utama, yang kemudian dibagi 

menjadi perancangan interior rumah dan keadaan sekitar rumah. 

3.5.  Proses Perancangan 

Dalam merancang environment untuk film animasi dokumenter berjudul 

“Marzuki”, penulis melakukan metode pengumpulan data primer dan sekunder 

dengan melakukan studi literatur dan observasi, serta menggunakan beberapa 
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referensi sejenis. Environment akan dibuat untuk memvisualisasikan suasana 

interior dan sekitar rumah tokoh utama sebagai latar cerita agar penonton dapat 

mengetahui realita keadaan tokoh utama dan keluarganya. Berdasarkan data-data 

yang telah diperoleh, penulis akan menjelaskan proses pembuatan sketsa awal 

environment, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan style berdasarkan teori 

yang telah digunakan, serta pemilihan warna berdasarkan acuan yang dipilih, yang 

disesuaikan dengan style dan konsep cerita dari film. 

3.5.1. Sketsa Awal:  Perubahan Denah dan Penambahan Properti 

1. Interior Rumah 

Hal pertama yang penulis lakukan dalam merancang environment interior 

rumah tokoh utama adalah membuat denah ruangan serta menentukan 

letak objek-objek yang berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, 

yang kemudian disesuaikan dengan konsep cerita. 

Rumah tokoh utama memiliki ruang tengah yang sekaligus menjadi 

kamar tidur dan dapur. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ruang yang 

dimiliki rumah tokoh utama, sehingga perancangan denah rumah dalam 

film ini pun dibuat dengan penggunaan sekat antar ruang yang minim, 

serta penggabungan fungsi ruang tengah sebagai kamar tidur dan dapur, 

yang kemudian ditujukan untuk menegaskan ukuran rumah tokoh utama 

yang tidak terlalu luas. 

Setelah itu, dilakukan pula beberapa perubahan dalam peletakan 

dan pemilihan properti yang disesuaikan dengan kepentingan cerita dalam 

film. Berikut gambar denah yang telah diubah oleh penulis: 
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Gambar 3.15. Perubahan Denah Berdasarkan Kepentingan Cerita 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Dalam scene ini, kamera akan diletakkan pada tiga bagian ruangan, 

sehingga akan ada tiga shot yang dibuat oleh penulis. Gambar 3.16 

menunjukkan peletakan kamera yang menghadap ke bagian selatan 

ruangan. Pada shot ini, hampir seluruh bagian ruangan akan terlihat. 

Gambar 3.17 menunjukkan peletakan kamera yang menghadap ke arah 

utara. Sedangkan gambar 3.18 menunjukkan peletakan kamera yang 

menghadap ke dinding sebelah barat ruangan untuk memperlihatkan 

sederet piala dan penghargaan yang dimiliki oleh tokoh utama.  
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Gambar 3.16. Peletakkan Kamera Menghadap ke Bagian Selatan Ruangan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 
Gambar 3.17. Peletakkan Kamera Menghadap ke Bagian Utara Ruangan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.18. Peletakkan Kamera Menghadap ke Bagian Barat Ruangan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Dalam memvisualisasikan ruangan yang dipenuhi oleh bermacam-

macam furnitur serta benda yang sangat banyak dan tidak tertata rapi, 

penulis menggambarkan beberapa benda secara berserakan seperti yang 

telah dijelaskan pada bagian observasi. Kebanyakan dari benda-benda 

tersebut diletakkan tidak pada tempatnya dengan posisi yang tidak 

beraturan. 

Pada gambar 3.19, terlihat area dapur dan sekitarnya yang berada 

pada bagian selatan ruangan. Penulis menempatkan benda-benda yang ada 

pada dapur rumah tokoh utama secara tersebar pada hampir seluruh bagian 

area tersebut. Sebagian besar panci dan peralatan masak digambarkan 

berada tidak pada tempatnya. Beberapa benda seperti kain dan sisa-sisa 

makanan juga ditambahkan pada bagian lantai dapur untuk mempertegas 

kesan kotor dan berantakan sesuai dengan hasil observasi yang telah 
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dilakukan. Properti lainnya seperti lemari dibiarkan terbuka seolah 

dibiarkan dalam keadaan yang tidak seperti semula.  

 
Gambar 3.19. Sketsa Area Dapur 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Selain itu, pada area di dekat tangga, ditambahkan pula baju sepak 

bola yang tergantung di dinding untuk memberitahu siapa tokoh utama 

dalam cerita tersebut. Desain baju ini dibuat berdasarkan foto tokoh utama 

di masa lalu yang sedang mengenakan seragam sepak bola bersama 

timnya, yang mana foto tersebut hingga kini masih disimpan oleh tokoh 

utama. 
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Gambar 3.20. Desain Properti Baju yang Tergantung 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Properti-properti lainnya juga ditambahkan pada dinding tersebut, 

seperti tabel alfabet milik anak dari tokoh utama, bingkai yang berisi foto 

tokoh utama beserta istri dan anaknya yang masih bersekolah, serta 

properti yang sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan. 
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Gambar 3.21. Sketsa Area di Dekat Tangga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pada gambar 3.22, terlihat area tempat tidur dan sekitarnya yang 

berada pada bagian utara ruangan. Penulis juga menempatkan benda-benda 

yang ada secara tersebar pada hampir seluruh bagian area tersebut. 

Berdasarkan apa yang telah ditulis pada bagian observasi, terdapat 

beberapa benda yang seharusnya berada pada area lain dari ruangan 

tersebut, namun ditemukan pada area ini. Sehingga penulis secara acak 

menambahkan objek seperti piring dan gelas, yang seharusnya merupakan 

bagian daripada area dapur  untuk memperkuat kesan ketidakteraturan 

pada area tersebut. 
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Gambar 3.22. Sketsa Area Tempat Tidur  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pada dinding bagian barat ruangan, penulis menambahkan properti 

lemari tua untuk menyimpan medali dan penghargaan milik tokoh utama, 

deretan bingkai-bingkai foto yang berisi sertifikat penghargaan yang 

pernah diperoleh, serta bingkai yang berisi foto gedung sekolah tempat 

tokoh utama mengajar.  

Bagian luar lemari akan dibuat agar terlihat berdebu dan kotor untuk 

menyesuaikan dengan kondisi ruangan yang tidak rapi. Untuk mencapai 

hal tersebut, penulis menggambarkan jaring laba-laba pada bagian luar 

lemari. Penulis memilih jaring laba-laba untuk memberikan kesan kotor 

berdasarkan referensi film “Snow White” yang digunakan oleh penulis. 
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Gambar 3.23. Sketsa Lemari Kayu  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Sebaliknya, bagian dalam lemari akan digambarkan bersih. Hal ini 

dikarenakan lemari tersebut berisi benda-benda yang berharga bagi tokoh 

utama sehingga tokoh utama sangat merawat benda-benda tersebut. 

Meskipun demikian, medali yang ada di dalam lemari tersebut tidaklah 

banyak. Berdasarkan observasi, tokoh utama hingga saat ini masih 

menyimpan tiga buah medali yang pernah ia peroleh, sehingga penulis 

menggambarkan medali sesuai dengan hasil observasi tersebut. 

Selain lemari, bingkai-bingkai foto yang berisi sertifikat penghargaan 

yang pernah diperoleh juga ditambahkan berjejer di samping lemari tua 

tersebut. Pada bagian atas meja, terdapat bingkai foto berisi foto tokoh 

utama di depan gedung sekolah tempatnya mengajar. 

Penulis juga menambahkan retakan dan noda pada beberapa bagian 

dinding ruangan, sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan, serta 

beberapa tambalan pada kain untuk mempertegas suasana yang ingin 

dicapai. 
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2. Keadaan Sekitar Rumah 

Berdasarkan observasi, dapat diketahui bahwa tokoh utama tinggal 

di daerah pinggiran kota Jakarta yang lahannya tidak terlalu luas dan 

dipadati dengan rumah-rumah penduduk yang sederhana. Rumah tokoh 

utama merupakan sebuah rumah kontrakan yang diapit oleh beberapa 

rumah dengan tampak luar yang serupa. 

Pada area tersebut, terdapat banyak pertokoan yang menjual 

barang-barang sembako, serta beberapa warung kecil yang menjual 

makanan dan mainan anak-anak seperti balon tiup dan kembang api. 

Penulis menggunakan foto referensi warung makan dan warung mainan 

yang berada disana.  Meskipun terletak di jalanan sekitar rumah tokoh 

utama, warung-warung tersebut tidak berada pada gang yang sama tempat 

rumah tokoh utama berada. 

Dalam hal ini, penulis merancang agar warung-warung tersebut 

agar berada pada gang tempat rumah tokoh utama berada. Penulis 

menambahkan dua rumah sejenis yang mengapit rumah tokoh utama, 

sebuah rumah kecil yang memiliki warung di depannya pada ujung yang 

satu, serta rumah yang memiliki warung makan pada ujung lainnya. 

Pada scene ini, terdapat dua buah kamera yang akan diletakkan. 

Kamera pertama akan diletakkan di bagian depan rumah tokoh utama, 

sehingga juga akan terlihat rumah-rumah di sepanjang jalan tersebut, 

sedangkan kamera kedua akan berada di ujung jalan. 
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Gambar 3.24. Sketsa Keadaan Sekitar Rumah pada Kamera Pertama 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Sebagai daerah urban, terdapat banyak rumah penduduk pada 

kawasan rumah tokoh utama, sehingga lahan kosong sangat jarang 

dijumpai disana. Jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya 

saling berdekatan. 

Ukuran gang di depan rumah tokoh utama tidak terlalu besar, 

namun cukup untuk dapat dilalui oleh motor, serta mobil apabila hanya 

melaju ke satu arah. Keadaan jalan disana cukup bersih, hampir tidak ada 

sampah yang berserakan.  

Mengacu pada hasil observasi, rumah tokoh utama akan dibuat 

agar terlihat lebih asri dibandingkan dengan rumah-rumah di sekitarnya. 

Akan ada beberapa macam tanaman yang akan ditambahkan pada teras 

lantai dua rumah tersebut.  

3.5.2. Eksplorasi Warna dan Art-style 

Tahap berikutnya yang penulis lakukan ialah melakukan perancangan palet warna 

mengacu pada kebutuhan scene, serta melakukan eksplorasi art-style. Proses 

selanjutnya setelah menemukan art-style yang tepat adalah memberikan shading 

dan refleksi cahaya untuk memberikan kesan bahwa objek-objek tersebut 
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memiliki kedalaman atau dimensi. Proses ini juga dilakukan untuk mempertajam 

shadow dan highlight. Pada tahap akhir, penulis juga menambahkan tekstur kertas 

pada background.  

1. Interior Rumah 

Pada awalnya, penulis membuat scene ini dalam style naturalis, yaitu 

dengan bentuk-bentuk objek yang proporsional dan sesuai dengan realita, 

yang kemudian akan diwarnai dengan teknik soft shading. 

 
Gambar 3.25. Rancangan Visual Pertama 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Kemudian dilakukan perubahan style menjadi semi-abstract, 

mengacu pada teori yang digunakan. Penulis melakukan beberapa 

penyederhanaan bentuk serta beberapa distorsi. Detail seperti lekukan-

lekukan serta garis yang ada pada objek menjadi berkurang. Objek tidak 

lagi menyerupai bentuk aslinya. 
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Gambar 3.26. Simplifikasi Bentuk 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Pada tahap ini, juga dilakukan proses pencarian warna sesuai 

dengan hasil observasi, teori, serta referensi yang digunakan.  Penulis 

menggunakan warna-warna hangat sekaligus warna cokelat sebagai warna 

yang dominan dalam scene ini karena warna cokelat identik dengan 

tampilan yang kusam dan menjemukan, namun tetap ingin mempertegas 

kehangatan yang dirasakan. Meskipun demikian, penulis melakukan 

proses pewarnaan dan pemberian shading dengan soft shading, yang 

cenderung terlihat lebih realistis. 

 
Gambar 3.27. Skrip Warna Kotor Pada Rancangan Visual Kedua 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.28. Rancangan Visual Kedua 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 Pada akhirnya, style yang digunakan oleh penulis juga merupakan 

semi-abstract, dengan mengadopsi teknik pewarnaan yang lebih flat, yaitu 

cel shading, meskipun tidak seluruhnya. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi kesan realistis dan memperkuat style yang digunakan, serta 

menggunakan outline yang lebih tegas, yang disesuaikan dengan konsep 

cerita. Penulis juga menggambarkan objek-objek yang telah tersimplifikasi 

dengan sudut dan lekukan garis yang lebih tajam daripada sebelumnya, 

menyerupai bentuk dasar geometri dengan sudut-sudut yang tajam. 

 
Gambar 3.29. Contoh Bentuk Asli 

(Sumber: http://ud-adhika.com/detail/51/galon-aqua-19-liter.html) 
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Gambar 3.30. Contoh Bentuk Asli 

(Sumber: https://www.tokopedia.com/vsl/tempat-tisu-model-bulat) 

 
Gambar 3.31. Simplifikasi Bentuk Hingga Rancangan Visual Ketiga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
Warna cokelat tetap digunakan dalam scene, yang kemudian 

dipertegas oleh tone warna abu-abu untuk memperkuat kesan kusam dan 

sendu, sesuai dengan observasi yang telah dilakukan, juga mengacu pada 

arti psikologis dari kedua warna tersebut. Berikut skrip warna yang paling 

mewakili suasana yang ingin dicapai dalam scene ini: 

 
Gambar 3.32. Skrip Warna Kotor Pada Rancangan Visual Ketiga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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 Proses pembuatan diawali dengan pemberian outline sesuai dengan 

style yang telah ditentukan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses 

pengaplikasian warna, meliputi pemberian warna dasar pada setiap 

properti di dalam scene. Penulis memberikan saturasi warna yang sedikit 

lebih rendah pada seluruh objek selain lemari tua dan bingkai foto yang 

berisi piagam agar perhatian penonton di ruangan tersebut berpusat pada 

karakter dan kedua properti tersebut. Penulis juga menambahkan warna 

biru dalam scene yang kemudian diaplikasikan pada properti galon yang 

berada disana, mengacu pada arti psikologis dari warna tersebut, yang 

sesuai dengan makna yang ingin ditampilkan. 

Setelah itu, penulis melakukan shading, dimana semua elemen 

yang ada pada scene diberikan shadow dan highlight berdasarkan sumber 

cahaya yang ada. Pada scene ini, arah cahaya berasal dari pintu rumah 

tokoh utama, sehingga menimbulkan highlight pada sisi yang berhadapan 

dengan arah pintu, dan shadow pada bagian sebaliknya. 

Pada tahap terakhir, penulis memberikan sedikit tekstur kertas 

dengan mode soft light untuk menyempurnakan warna scene tersebut agar 

semakin sesuai dengan suasana yang hendak dicapai.  

2. Keadaan Sekitar Rumah 

Berangkat dari style yang telah ditentukan pada scene interior rumah, 

penulis tidak lagi melakukan eksplorasi style pada scene ini, melainkan 

langsung menentukan skrip warna yang sesuai dengan suasana yang ingin 

dicapai pada scene ini. 
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Skrip warna menggunakan warna-warna cerah, seperti hijau, biru, 

dan kuning agar dapat menunjukkan suasana bersih pada lingkungan 

sekitar rumah. Pemilihan warna-warna tersebut mengacu pada referensi 

yang digunakan, serta arti psikologisnya yang identik dengan kesejukan 

dan keasrian, sebagaimana yang ingin dicapai dalam scene ini. 

 
Gambar 3.34. Skrip Warna Sejuk Pada Lingkungan Sekitar Rumah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Proses pembuatan juga diawali dengan pemberian outline sesuai 

dengan style yang telah ditentukan. Setelah itu, penulis mengaplikasikan 

warna berdasarkan skrip warna yang telah ditentukan ke dalam scene, 

diawali dengan memberikan warna dasar pada setiap properti di dalam 

scene.  

Setelah itu, penulis juga melakukan shading, dimana semua elemen 

yang ada pada scene diberikan shadow dan highlight berdasarkan sumber 

cahaya yang ada. Pada scene ini, cahaya berasal dari cahaya matahari, 

sehingga bagian yang diberi highlight sebagian besar adalah bagian luar 

dari setiap properti, sedangkan shadow diberikan pada bagian yang lebih 

dalam. 

Pada tahap terakhir, penulis kembali menambahkan tekstur kertas 

untuk menyempurnakan tampilan visual dari scene tersebut. 
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