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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Hasil akhir dari karya yang akan dirancang oleh penulis adalah sebuah film animasi 

2D yang berjudul “Mama”. Melalui skripsi ini, penulis bertujuan menganalisis 

implementasi shot dalam sebuah karya audiovisual berdurasi singkat (dibawah lima 

menit). Lalu, penulis juga meminimalisir penggunaan dialog maupun bentuk 

informasi verbal lainnya, sehingga penyampaian cerita menitikberatkan kepada 

susunan aspek visual yang bisa dimuat dalam satu frame, yang nantinya akan 

membentuk sebuah shot. 

Proses pengumpulan data akan penulis mulai dengan studi literatur, dimana penulis 

mengkaji berbagai sumber pustaka yang telah dipilah untuk memperoleh informasi 

mengenai definisi, fungsi, dan elemen-elemen yang terdapat dalam shot. 

Pengkajian literatur ini tentu saja tidak lepas dengan batasan masalah yang telah 

ditetapkan, dimana penerapan shot akan dibahas dari sudut pandang komposisi 

gambar dalam sebuah frame dan gerakan kamera. Setelah itu, penulis akan 

melanjutkan penelitian dengan studi referensi terhadap karya-karya audiovisual 

dalam bentuk film maupun musik video, menggunakan teknik live-action ataupun 

animasi. Pengkajian referensi ini dilakukan guna memperoleh implementasi dari 

teori-teori yang telah digunakan ke dalam sebuah karya audiovisual. 
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3.1.1. Sinopsis 

Animasi 2D “Mama” menitikberatkan kepada kisah seorang mahasiswa yang baru 

saja lulus dari masa perkuliahan dan ingin membalas kebaikan yang telah ibunya 

berikan selama ini. Akhirnya, mahasiswa menerima panggilan wawancara, namun 

sang mahasiswa mulai takut karena ia belum pernah melakukan proses wawancara 

sebelumnya. Ditambah kondisi finansial keluarga mahasiswa yang hanya berharap 

dari ibunya, sehingga ia harus lolos tahap wawancara ini agar bisa mencapai 

impiannya. Lalu, akibat dari pikiran yang belebihan dari si mahasiswa banyak 

kejadian-kejadian yang tak terduga selama ia menunggu wawancara, yang secara 

perlahan-lahan membuat dia tidak ingin melakukan proses wawancara. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Perancangan animasi 2D “Mama” merupakan sebuah proyek kelompok yang 

beranggotakan dua orang. Penulis selaku ketua kelompok akan bertanggung jawab 

penuh pada proses pra-produksi, produksi, dan sedikit pasca-produksi. Namun 

fokus utama penulis adalah visualisasi naskah yang akan dimasukkan kedalam 

storyboard. Ditambah dengan beberapa hal berupa keyframe dan inbetween, dan 

pewarnaan. 

3.2. Tahapan Kerja 

Pada tahap persiapan awal, penulis yang telah menentukan latar belakang masalah 

akan melanjutkan proses penulisan naskah serta eksplorasi ide-ide atau konsep 

dasar dari shot yang akan dibahas, hal ini dilakukan guna menetapkan rumusan 

masalah. Setelah itu, penulis akan melakukan studi literatur dan studi referensi yang 
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akan menjadi bekal dari sketsa kasar perancangan shot penulis. Lalu, sketsa ini akan 

dimatangkan oleh penulis dan dosen pembimbing menjadi storyboard, secara 

berdampingan dengan proses visual development sehingga seharusnya bisa disusun 

menjadi animatic secara kasar. Animatic ini dapat menjadi gambaran umum dari 

animasi yang akan diproduksi, menunjukkan perkiraan jumlah shot yang akan 

digunakan, durasi setiap shot, keyframe gerakan karakter, timing, serta 

kesinambungan antara visual dan audio.  

 

 

Gambar 3.1. Skema tahapan kerja perancangan shot 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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3.3. Konsep Dasar 

Sesuai dengan yang telah penulis sebutkan pada bagian Batasan Masalah, terdapat 

tiga shot dari keseluruhan tujuh scene yang menusun karya audiovisual dan akan 

penulis angkat sebagai fokus pembahasan. Serta memiliki peran penting dalam alur 

cerita “Mama”. Ketiga shot tersebut adalah shot 8 (scene 1), shot 24 (scene 2), shot 

61 (scene 5). 

3.3.1. Kondisi psikologis Shot 8 (scene 1) 

Shot 8 (scene 1) merupakan salah satu bagian pembuka dalam film “Mama”, 

memperkenalkan tokoh Ibu sebagai sosok penting dalam hidup Bagus. Tujuan yang 

ingin dicapai dari shot ini adalah tokoh Ibu mampu memberikan perasaan tenang 

dan nyaman setelah melihat Bagus yang gugup ketika akan pergi ke tempat 

wawancaranya. Dengan kata lain, kondisi psikologis Bagus yang awalnya tidak 

nyaman menjadi nyaman dengan kehadiran Ibu. 

 

Gambar 3.2. Sketsa awal perancangan shot 8 (scene 1) 
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 Shot ini digambarkan dengan tokoh ibu yang langsung menghampiri dan 

memberikan peluk cium kepada Bagus, sebagai tanda dukungan moral. Berharap 
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Bagus bisa lebih tenang dan sukses dalam proses wawancara. Shot ini digambarkan 

dengan jarak kamera medium shot, agar ekspresi dan gerakan dari kedua tokoh 

terlihat jelas. Kedua tokoh sudah ada di dalam frame, sebagai indikasi bahwa tokoh 

Bagus sudah lebih tenang, karena pada shot sebelumnya ia diambil dengan 

komposisi yang tidak seimbang atau unbalanced. 

3.3.2. Kondisi psikologis Shot 24 (scene 2) 

Shot ini menceritakan perasaan resah yang sudah tidak terbendung lagi oleh Bagus 

ketika menunggu giliran wawancara setelah melihat siluet bos dari balik celah pintu 

pada shot-shot sebelumnya. Alhasil, ia mulai berimajinasi apa yang akan terjadi di 

dalam ruangan wawancara tersebut. Hal ini merupakan reaksi langsung dari pikiran 

Bagus, oleh karena itu terjadi sangat cepat. Dengan shot ini, penulis ingin 

menciptakan puncak konflik tokoh utama dengan perasaan terperangkap ia atas 

khayalan-nya sendiri. 

 

Gambar 3.3. Sketsa awal perancangan shot 24 (scene 2) 
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 Pada Gambar 3.3., penulis merancang sebuah shot dengan serangkaian 

gerakan kamera, berharap penonton bisa merasakan isi khayalan tokoh utama tanpa 

diganggu oleh sebuah cut. Berikut adalah penjelasan singkat rancangan shot 24 ini: 

Perancangan Shot Untuk..., Gradynata, FSD UMN, 2018



34 
 

 

x Kamera melakukan dolly in secara cepat ke arah celah pintu, 

membuat latar berpindah dari luar ruang wawancara menjadi di 

dalam ruang wawancara. Penulis berharap ini bisa menjadi indikasi 

perpindahan dunia nyata dengan dunia dalam pikiran Bagus. 

x Terlihat wajah siluet bos yang digambarkan dengan tanduknya. 

x Lalu, kamera melakukan track ke bawah, memperlihatkan meja dan 

bayangan dari siluet bos yang mampu bergerak ke arah kamera. 

x Kamera melakukan tilt down, yang di ikuti dengan tilt up untuk 

memperlihatkan bayangan bos yang bergerak kearah Gilang, salah 

satu kandidat wawancara sekarang sedang berada di dalam ruang 

wawancara. 

x Dolly in ke arah mata kiri Gilang, dimana terlihat siluet bos dari 

pantulan mata tersebut. 

x Dan yang terakhir, kamera melakukan zoom out dari mata Gilang, 

memperlihatkan Bagus yang sudah berkeringat berkhayal apa yang 

akan terjadi pada dirinya. 

3.3.3. Kondisi psikologis Shot 61 (scene 5) 

Pada shot 61, salah satu bagian penutup dari film “Mama”, menceritakan selesainya 

proses wawancara tokoh utama. Namun, konflik belum selesai sampai disini, Bagus 

menyeka rambutnya karena proses wawancara sudah dilewatinya dengan cukup 
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baik. Terlihatlah bekas ciuman dari tokoh ibu pada shot sebelumnya (shot 8). Hal 

ini, sontak membuat bos tertawa yang mengakibatkan Bagus yang sudah merasa 

tenang, berubah menjadi gelisah dan gundah. Ia mulai merasa tidak percaya diri 

dengan kesuksesan wawancaranya. Suasana yang ingin disampaikan adalah rasa 

takut Bagus atas gagalnya ia dalam mendapat pekerjaan. Akhirnya, ia hanya bisa 

pasrah dan kesal karena ibu merupakan penyebab ia bisa berpikir bahwa ia telah 

gagal dalam proses wawancara. 

  

Gambar 3.4. Sketsa awal perancangan shot 61 (scene 5) 
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 Shot ini digambarkan dengan peletakan Bagus pada bagian tengah frame, 

lalu kamera semakin lama semakin menjauh dari tokoh. Sebagai indikasi ia yang 

semakin jauh dari tujuan yang ingin dia capai. Selain itu, dengan jauhnya jarak 

antara kamera dan tokoh memperbesar kekosongan dalam frame.  

3.4. Acuan  

Dalam proses perancangan shot untuk film animasi 2D “Mama”, penulis melakukan 

studi referensi kepada beberapa karya audiovisual baik dalam bentuk film live-

action maupun animasi. Penggunaan studi referensi ini bertujuan sebagai rujukan 

dari pengaplikasian teori-teori mengenai shot yang telah diterapkan sebelumnya, 
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terkait konteks pesan atau perasaan yang hendak dikomunikasikan kepada 

penonton. Karya-karya yang akan diangkat oleh penulis sebagai rujuan adalah Pulp 

Fiction (1994) besutan Quentin Tarantino, Que Dalle (2015) karya Caroline 

Cherrier, dan The Revenant (2015), ciptaan Alejandro González Iñnáritu. Penulis 

akan menganalisis hasil rancangan shot yang digunakan kepada ketiga karya di atas 

guna menyampaikan konten yang hampir serupa, maksud konten disini adalah 

situasi psikologis yang dirasakan oleh tokoh. Selain itu, penulis akan mengkaji 

potensi pengaplikasian jenis-jenis shot sesuai dengan fungsinya dalam interpretasi 

konten yang berbeda-beda. 
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3.4.1. Hasil Observasi 

3.4.1.1. Screen Direction 

 

Gambar 3.5. Penerapan screen direction bersumbu x dalam film Pulp Fiction (1994) 
(Sumber: Pulp Fiction, 1994) 

Pengaplikasian screen direction sudah bisa terlihat pada awal mula film Pulp 

Fiction. Tepatnya pada babak kedua film, Jules Winnfield (kiri) dan Vincent Vega 

(kanan) sedang berjalan ke arah kanan menuju lokasi Brett, orang yang telah 

mengkhianati atasan mereka, Marsellus Wallace. Pada Gambar 3.5., terlihat mereka 

berjalan seiring sumbu x, muncul dari kiri frame mengarah ke arah kanan frame. 

Sesuai dengan teori Sijll, pergerakan dengan arah seperti ini lebih mudah untuk 

dilihat oleh mata penonton pada umumnya, karena biasanya membaca dimulai dari 

arah kiri ke kanan. Secara tidak langsung, arah ini mengilustrasikan Winnfield dan 

Vega sudah terbiasa melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Kemudian, elemen ini 

didukung dengan bantuan look room yang cukup sepanjang shot memberikan kesan 

apapun yang terjadi mereka tetap berada di sisi kiri frame. 
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Gambar 3.6. Penerapan screen direction bersumbu x dalam film Pulp Fiction (1994) 

(Sumber: Pulp Fiction, 1994) 

 Kemudian, penerapan screen direction dimunculkan pada adegan penutup 

film Pulp Fiction. Jika pada awal bagian film Winnfield (kiri) dan Vega (kanan) 

berjalan dari arah kiri frame menuju kanan frame, namun kali ini shot dilakukan 

dengan jarak yang lebih jauh dan mereka berjalan dari arah berlawanan, seolah 

menyimpulkan mereka kembali ke tempat asal mereka, dalam hal ini bagian kiri 

frame. Dengan dukungan jarak shot yang lebih besar, look room yang tercipta 

menjadi lebih besar, memberikan kesan bahwa setelah melewati berbagai masalah 

bersama hubungan mereka semakin renggang atau menjauh. Selain itu, posisi 

Winnfield dan Vega yang pada adegan pembuka dan penutup memiliki perbedaan, 

bila pada awal adegan Winnfield berada di belakang Vega, pada adegan penutup 

Winnfield berdiri di depan Vega. Menyebabkan persepsi Winnfield lebih penting 

dan siap untuk menemui atasan mereka, ini bersangkutan dengan Winnfield yang 

berhasil menangani aksi pencurian di dalam restoran dan kecelakaan yang dibuat 

Vega. 
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Berbeda dengan yang dihadirkan dalam film animasi pendek Que Dalle. 

Penerapan Screen direction mulai terlihat pada adegan pembukaan film, pada 

Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7.  Penerapan screen direction dalam film Que Dalle (2015) 

(Sumber: Que Dalle, 2015) 

Sekelompok anak terlihat sedang mengintai sebuah sekolah, sedangkan ada 

seorang anak berkerudung merah melakukan berbeda dan melihat kearah yang 

berlawanan dari ketiga temannya, menurut teori yang dikemukakan oleh Sijll hal 

ini menandakan anak yang mengenakan kerudung merah memiliki pendapat yang 

berbeda mengenai hal yang temannya lihat. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa 

shot setelahnya, dimana anak berkerudung merah ini selalu memberikan pendapat 

atau komentar yang berbeda pada saat yang tidak diharapkan. Namun, seiring 

berjalannya waktu, anak berkerudung ini mulai terpengaruh dengan ideologi teman-

teman lainnya. Sehingga sesuai dengan Gambar 3.7., screen direction mereka yang 

awalnya berbeda arah, sudah menjadi satu arah yang sama. Sayangnya, hal ini 

membuat ruang kosong antara laki-laki berambut coklat dengan ketiga temannya, 
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seolah mengilustrasikan ia mulai memiliki jarak dengan teman lainnya. Membuat 

penonton mulai mempercayai bahwa sebenarnya ialah yang memiliki perbedaan 

pendapat. Dan ternyata benar, sesuai dengan arah pandang dan jarak antara tokoh. 

Pada akhirnya film, laki-laki berambut coklat tersebut mulai meragukan pendapat 

ketiga temannya, karena mereka hanya berwacana untuk menghabisi guru yang 

telah membuat temannya terluka tanpa ada aksi yang sebenarnya. 

 

Gambar 3.8.  Penerapan screen direction dalam film Que Dalle (2015) 
(Sumber: Que Dalle, 2015) 
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3.4.1.2. Komposisi 

1. Balanced vs Unbalanced 

 

Gambar 3.9. Komposisi balanced yang ditampilkan dalam film Pulp Fiction (1994) 
(Sumber: Pulp Fiction, 1994) 

Komposisi balanced dihadirkan pada film Pulp Fiction sebagai penanda bahwa 

kedua tokoh memiliki status yang serupa, stabilitas, dan keselarasan, seperti bagian 

awal dalam film ini, dimana belum ada tanda-tanda munculnya konflik. Meskipun 

komposisi balanced pada Gambar 3.9., secara teknis tidak sempurna, di mana tinggi 

kedua tokoh memiliki perbedaan, sehingga posisi neutral-angle mereka tidak 

berada di dalam satu garis yang sama. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa 
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mereka berdua menggunakan pakaian yang serupa, lalu bidang di mana kedua 

tokoh ditempatkan dalam shot, kurang lebih seimbang. Tokoh Jules Winnfield (kiri) 

dan Vincent Vega (kanan) masing-masing menempati bagian sepertiga sisi kiri dan 

kanan frame, meninggalkan bagian tengah frame yang digunakan sebagai 

penyeimbang diantara keduanya. 

 

 

Gambar 3.10. Komposisi Unbalanced yang ditampilkan dalam film Pulp Fiction (1994) 
(Sumber: Pulp Fiction, 1994) 

Penerapan komposisi unbalanced muncul pada penghujung film dalam 

“Pulp Fiction”, Winnfield dan Vega dipermalukan karena Vega secara tidak 

sengaja membunuh salah satu saksi yang membantu mereka menyelesaikan misi 
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mereka, membuat mobil pinjaman mereka berantakan dengan darah. Alhasil, boss 

memanggil salah satu orang kepercayaannya untuk menghukum mereka dengan 

mengganti kulit jok mobil dan mempermalukan mereka di halaman belakang 

rumah. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.10., latar belakang pagar dibuat hampir 

identik pada kedua sisinya dan diletakkan tepat pada garis imajiner bagian atas, 

seolah menandakan mereka sedang berada dibagian bawah dalam hidup mereka 

akibat perlakuan tersebut. Selain itu, tokoh Winnfield dan Vega diletakan pada 

bagian duapertiga sisi kanan frame, menyebabkan berat komposisi lebih timbang 

pada bagian mereka (kanan). 
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2. Unbalanced-Balanced 

 

Gambar 3.11. Penerapan komposisi unbalanced menjadi balanced dalam film Pulp 

Fiction (1994) 
(Sumber: Pulp Fiction, 1994) 

Contoh komposisi unbalanced juga telah ditemukan setelah Winnfield dan Vega 

mendapatkan masalah dengan mengotori jok mobil milik bosnya. Dalam sebuah 

adegan yang menyoroti pertemuan antara Wolf, dengan mereka berdua. Shot 

diambil dengan jarak kamera long shot dengan penempatan karakter pada sisi kanan 

frame, membuat komposisi unbalance atau timbang pada bagian tersebut. Aspek ini 

lalu diperkuat dengan gestur yang mereka lakukan secara statis atau tidak bergerak, 

menyiratkan hilang arah yang mereka rasakan atas masalah yang terlah terjadi. 
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Selain itu, penggunaan warna hitam di atas latar yang serba putih dan rapi 

memberikan kesan kedua tokoh mengenakan hitam dan berantakan ini sedang 

berada dalam konflik yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kemudian, 

muncul seorang tokoh berkostum hitam dari arah kiri frame, jarak kamera yang 

sebelumnya long shot menjadi medium long shot. Kejadian ini, merubah komposisi 

secara keseluruhan yang sudah di setting sebelumnya, dari unbalanced menjadi 

balanced. 

3. Sudut Kamera 

 

Gambar 3.12. Penerapan sudut kamera low-angle dalam film Pulp Fiction (1994) 
(Sumber: Pulp Fiction, 1994) 

Pengaplikasian sudut kamera juga terjadi dalam film Pulp Fiction, pada saat 

Wallace (kiri) dan Butch (kanan) ditangkap karena berkelahi di dalam toko barang 

bekas, menunggu kedatangan Zed. Sebelumnya, Butch sudah berjanji kepada 

Wallace untuk kalah dalam pertarungan tinjunya demi mendapatkan sejumlah uang. 

Pada kenyataanya, Butch berkhianat dan membuat ia menjadi salah satu orang yang 

dicari oleh Wallace. Namun, secara tak sengaja Butch bertemu dengan Wallace 
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ketika sedang berjalan pulang, sehingga mereka mengejar satu sama lain hingga 

memasuki salah satu toko barang bekas. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.12., 

penempatan kedua tokoh menitikberatkan pada salah satu sisi frame, menyiratkan 

mereka sedang dalam kondisi yang serupa, dalam konteks ini sisi kanan.  Lalu, 

kamera di-setting dengan pengambilan sudut kamera low-angle, sesuai dengan teori 

Katz, shot seperti ini digunakan untuk memberikan kesan putus asa kepada Wallace 

dan Butch karena tidak dapat meninggalkan toko tersebut dan harus menemui Zed, 

yang merupakan seorang homoseksual. Aspek ini kemudian diperkuat dengan latar 

belakang adegan yang cukup berantakan dan sedikitnya sumber cahaya disekitar 

mereka. Bahkan mereka berdua tidak menerima cahaya secara jelas, sehingga 

wajah dari mereka berdua kurang bisa terlihat, menyimpulkan mereka yang malu 

akan keadaan yang akan mereka alami nantinya.  

 

Gambar 3.13. Penerapan sudut kamera high-angle dalam film Pulp Fiction 
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 Usai Butch berhasil melepas tali yang mengikatnya dan keluar dari ruangan, 

ia memutuskan untuk kembali demi menyelamatkan Wallace, orang yang telah dia 

hutangi. Pada Gambar 3.13., penempatan tokoh berada pada sisi kiri frame, bertolak 
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belakang dari kejadian ketika ia masih ditangkap, menandakan kondisi Butch sudah 

berubah menjadi lebih baik. Sementara itu, dengan penerapan sudut kamera high-

angle ditambah dengan properti samurai yang ada pada tangan Butch, 

mengilustrasikan bahwa Butch akan menjadi pahlawan dan menyelamatkan 

Wallace dari kondisi terpuruknya, dalam konteks ini adalah siskaan Zed, yang 

merupakan seorang homoseksual. 

3.1.1.3. Gerakan Kamera 

Dalam film The Revenant, banyak ditemukan pengaplikasian gerakan kamera yang 

mengikuti gerakan setiap pemain utama. Menurut penulis naskah dari film 

Revenant, Mark L. Smith, “You want [the reader] to keep turning the page. You 

can’t cheat on the action.”, atau untuk menciptakan kesan bahwa banyak hal yang 

terjadi ketika sebuah shot ditangkap oleh kamera, sehingga semua kejadian ini tidak 

dapat “dicurangi” oleh sebuah cut (Boone, 2017). Salah satu contohnya ada pada 

sebuah adegan dimana Hugh Glass secara tiba-tiba diserang oleh seekor beruang, 

ketika sedang memeriksa hutan sekitar sembari menunggu kepulangan temannya, 

Glass menemukan sepasang anak beruang yang ia kira adalah binatang buas 

sembari menyodongkan senapannya ke arah anak beruang tersebut, alhasil ibu dari 

anak beruang tersebut menyerangnya. Puncak dari shot ini ada pada bagian 

pertengahan, setelah Glass sudah menerima serangan beruang secara langsung dan 

ibu beruang sedang memeriksa kesehatan anak-anaknya. 

Dikarenakan kepribadian Glass yang keras, ia tidak percaya bahwa ibu 

beruang akan meninggalkan ia hidup-hidup, kemudian ia menembakkan selonsong 
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peluru kearah ibu beruang, setelah itu serangan beruang kembali terjadi untuk 

kedua kalinya dan memberikan dampak fisik yang lebih signifikan, meninggalkan 

luka pada bagian tenggorokan, punggung, dan tangan kiri Glass. Hal ini berhasil 

menambahkan tingkat ketegangan yang diterima oleh penonton karena mereka 

menganggap bahwa serangan dari beruang tersebut sudah selesai namun pada 

kenyataannya tidak demikian. Sesuai dengan konten yang diangkat pada adegan 

tersebut, menegangkan dan tidak lazim, shot ini ditangkap dengan durasi dua ratus 

sembilan puluh tujuh detik atau setara dengan lima menit, menampilkan sebuah 

serangan seekor beruang tanpa menggunakan cut satu kalipun, memanfaatkan 

gerakan kamera seperti tilt shots, dolly shots, dan pan shots. Seolah 

mengilustrasikan bahwa penonton tidak dapat kabur, sama seperti Glass yang 

terperangkap dengan seekor beruang. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tilt 
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Gambar 3.14. Aplikasi gerakan kamera Tilt Up dalam The Revenant (2015) 
(Sumber: The Revenant, 2015) 

 

Penerapan tilt up terjadi setelah Glass menerima serangan pertama dari beruang. 

Pada Gambar 3.14., terlihat Glass telah tergeletak lemah di atas tanah dan terdapat 

seekor beruang di atas dirinya, lalu kamera “mengintip” kearah atas, 

memperlihatkan beruang tersebut secara high-angle. Menyiratkan bahwa sang 

beruang telah berhasil menjadi memenangkan pertarungan. Serta mengritik 

perilaku manusia yang ternyata lebih rendah dari binatang, dalam konteks ini Glass 

merupakan seorang pemburu binatang yang hidup dari menjual kulit binatang. 
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Gambar 3.15. Aplikasi gerakan kamera Tilt Down dalam The Revenant (2015) 
(Sumber: The Revenant, 2015) 

 

 Penerapan tilt down terjadi tepat setelah penggunaan tilt up pada halaman 

sebelumnya, terlihat pada Gambar 3.15., kamera mulai turun dari posisi high-angle, 

menampilkan seekor beruang yang menginjak kepala Glass, ke posisi setara mata 

penonton, mengingatkan penonton akan keadaan Glass yang sedang tergeletak 

tidak berdaya. Selain itu penerapan ini bisa diasumsi sebagai cerminan atas 

perbuatan Glass kepada hewan-hewan buruannya, karena telah melukai ekosistem 

lingkungan dan menyebabkan berkurangnya sumber daya alam suku asli hutan 

tersebut.  
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2. Tracking 

 

Gambar 3.16. Aplikasi gerakan kamera Tracking dalam The Revenant (2015) 
(Sumber: The Revenant, 2015) 

Sedangkan penggunaan tracking, ditampilkan pada bagian awal film The Revenant, 

ketika Glass mendengar suara teman-teman buruannya sedang disergap oleh suku 

pedalaman, ia yang sedang berburu binatang pun langsung berlari ke kemah. 

Terlihat pada Gambar 3.16., Glass berlari dari arah datangnya sinar matahari 

menuju ke arah kiri frame, namun Glass tetap dikomposisikan pada bagian kanan 

frame. Menyimpulkan bahwa Glass sudah berusaha secepatnya untuk menolong 

teman-temannya dari serangan suku pedalaman, namun pada kenyataannya ia 

sudah terlambat dan harus pulang dengan hasil buruannya yang belum seberapa. 

Selepas itu, tokoh Glass juga dimunculkan dari balik hutan, keluar sebagai sebuah 

siluet dan lama kelamaan terlihat gambaran tokoh secara jelas, menyiratkan bahwa 

semakin berjalannya cerita The Revenant, Glass akan menjadi semakin penting atau 

akan mendapatkan sebuah ajaran yang baru. 
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3. Dolly Zoom 

 

Gambar 3.17. Aplikasi gerakan kamera Dolly Zoom dalam Pulp Fiction (1994) 
(Sumber: Pulp Fiction, 1994) 

Masih dalam film Pulp Fiction, penerapan gerakan kamera dolly zoom digunakan 

pada saat Mia Wallace mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan membuat ia 

mengalami overdosis. Pada Gambar 3.17., terlihat Mia ditampilkan secara close up 

dengan depth of field yang cukup luas, namun setelah ia mulai merasakan reaksi 

dari obat yang telah ia konsumsi, latar tempat dibelakang Mia mulai nampak 

semakin dekat dan semakin buram. Perubahan tampilan latar belakang dari 

penggunaan dolly-out serta zoom-in, menyiratkan pikiran Mia yang semakin lama 

semakin merasakan reaksi obat-obatan terlarang, sehingga membuat ia tidak dapat 

mempertahankan kesadarannya. Aspek ini diperkuat dengan penggunaan jarak 

kamera yang dekat, memperlihatkan ekspresi Mia yang menyadari bahwa ia tidak 

sanggup untuk menerima rangsangan dari obat dengan dosis sebanyak itu. Lalu Mia 

juga ditempatkan ditengah frame, menghilangkan arah untuk ia melihat.  
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3.5. Perancangan Shot 

Setelah melakukan studi referensi, penulis akan merancang ketiga shot yang 

merupakan dasar utama dari film animasi 2D berjudul “Mama”, sesuai dengan hasil 

observasi. Shot yang akan penulis bahas adalah shot 8 (scene 1), shot 24 (scene 2), 

shot 61 (scene 5). 

3.5.1. Shot 8 (scene 1) 

Shot 8 merupakan bagian pembuka yang memperkenalkan penonton kepada sosok 

ibu dari tokoh utama yang berperan sebagai penyeimbang dalam konflik batin yang 

dihadapi tokoh utama. Hal ini ditampilkan dengan gestur serta ekspresi tokoh utama 

yang semakin tenang ketika ibu ada disekitarnya, walaupun terjadi konflik batin 

didalam dirinya. 

 

  

Gambar 3.18. Perbandingan sketsa awal(atas) dan sketsa akhir(bawah) dalam tahap 

storyboard 
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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 Pada tahap awal perancangan, penulis ingin menampilkan suatu kesan 

harmonis antara kedua tokoh di atas sebagai tanda bahwa tokoh utama memiliki 

tempat untuk bersadar ketika ia memiliki masalah. Atas dasar ini, penempatan 

kamera diambil dengan jarak medium shot sehingga penonton dapat melihat 

gerakan tokoh secara keseluruhan serta ekspresi yang dipancarkan oleh tokoh. Jarak 

kamera ini diperkuat dengan latar yang cukup sederhana menyimpulkan bahwa 

mereka memiliki banyak kekurangan namun mereka tetap memiliki hubungan yang 

harmonis satu dengan yang lainnya. Walaupun tinggi tokoh memiliki perbedaan 

karena salah satu tokoh sedang dalam posisi duduk. Secara keseluruhan komposisi 

pada Gambar 3.18. menempati bagian tengah frame meninggalkan kedua sisinya 

kosong sehingga tercipta komposisi balanced sebagai simbol dari keharmonisan. 

Selain itu, sepanjang film “Mama” Bagus selalu melihat ke arah kanan frame (ke 

arah tempat wawancara), shot ini adalah kali pertama Bagus melihat ke arah kiri 

frame (arah ke rumah). 

3.5.2. Shot 24 (scene 2) 

Shot 24 merupakan salah satu shot yang berada pada bagian pertengahan scene 2, 

menggambarkan puncak konflik utama yang dirasakan oleh tokoh utama bila 

melakukan wawancara bersama siluet bos yang menyerupai monster. Telebih lagi, 

pada adegan-adegan sebelumnya ia sudah memiliki perasaan resah akibat konflik 

tersebut. Hal ini ditampilkan dengan penggunaan hal-hal yang tidak lazim, dalam 

konteks karya audiovisual adalah bayangan boss yang mampu berubah bentuk 

menyerupai tentakel, berjalan dan mendekati salah satu kandidat yang sedang 

duduk di seberang siluet bos. 
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Gambar 3.19. Perbandingan rancangan awal(atas) dan akhir(bawah) shot 24 (scene 2) 

dalam tahap storyboard 
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Setelah melakukan studi referensi pada film The Revenant, penulis semakin 

yakin untuk mengambil pendekatan yang serupa dengan film The Revenant, yaitu 

dengan menerapkan serangkaian gerakan kamera, seolah-olah shot ini merupakan 

isi pikiran tokoh utama ketika berada di dalam ruang wawancara, sehingga 

penonton mampu merasakan khayalan tokoh utama secara riil dan tanpa dipotong 

oleh sebuah cut. Berikut adalah rincian dari setiap rangkaian tersebut sesuai dengan 

urutan pada Gambar 3.19. 

x Penggunaan dolly in melewati pintu pada awal mulai shot 

merupakan indikasi perpindahan dari dunia nyata ke dalam dunia 

khayalan yang dirasakan oleh tokoh utama. Penerapan ini lalu 
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diperkuat perubahan tidak adanya latar belakang, dan penggunaan 

warna yang cenderung lebih gelap setelah melewati jendela pintu. 

x Selanjutnya, shot berhenti sejenak untuk menampilkan bos secara 

neutral-angle, menyiratkan dalam khayalan, tokoh utama mencoba 

tenang dan merasa siluet ini hanyalah sebuah khayalan semata. 

x Penerapan neutral-angle ini diikuti dengan track down, 

memperlihatkan bayangan bos dari balik mejanya yang berjalan ke 

arah kiri frame. Bertujuan untuk mengecoh pandangan penonton 

pada runtutan sebelumnya dengan membuktikan bahwa dalam 

khayalan tokoh utama, tokoh bos tidak hanya sebuah siluet yang 

menyerupai monster. Serta penerapan screen direction ke arah 

bawah, menyimpulkan bayangan bos mampu bergerak leluasa 

dalam khayalan tokoh utama. 

x Kamera melakukan tilt down dan kemudian diikuti dengan tilt up ke 

arah kiri frame, menampilkan salah satu kandidat yang sedang 

duduk di seberang siluet bos, lalu bayangan bos muncul dari bawah 

frame mendekati kandidat tersebut. Mengilustrasikan perasaan 

gelisah yang dirasakan tokoh utama dan ia tidak ingin mengalami 

kejadian serupa. Pendekatan ini didukung dengan penempatan 

kandidat yang duduk tepat ditengah frame, membuat komposisi 

menjadi balanced namun menghilangkan look room yang ia miliki, 
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sehingga menimbulkan perasaan “terperangkap” di dalam frame 

bersama bayang-bayang bos. 

Shot 24 diakhiri dengan kamera melakukan dolly in menuju mata kandidat 

wawancara dan diikuti dengan bayangan berbentuk tentakel bos yang terlihat dari 

mata kandidat tersebut. Sebagai tanda bahwa seluruh hal yang telah terjadi 

sebenarnya hanya khayalan, keyakinan dari tokoh utama terhadap hal yang terlihat 

melalui celah pintu, siluet bos benar-benar merupakan seorang monster. Aspek ini 

juga membuat tokoh utama percaya, bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan selama 

proses wawancara. 

3.5.3. Shot 61 (scene 5) 

Sebagai salah satu bagian penutup karya audiovisual “Mama”, shot 61 

menampilkan reaksi kekecewaan tokoh setelah ia melihat bekas ciuman yang 

diberikan ibu pada adegan pertama. Penulis ingin menciptakan sedikit twist pada 

jalan cerita Mama. Membuat ibu yang awalnya adalah penyeimbang atau membawa 

keharmonisan terhadap konflik batin tokoh utama. Menjadi sosok yang 

menyebalkan atau konflik batin tokoh utama yang baru. Padahal, tokoh utama telah 

mengatasi rasa gelisah dari proses wawancaranya yang merupakan konflik utama. 

Namun, ibu yang telah memberikan dukungan moral agar tokoh utama mampu 

mengatasi konflik tersebut, malah menjadi bumerang bagi dirinya. 
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Gambar 3.20. Sketsa awal rancangan shot 61(scene 5) dalam tahap storyboard 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 Menurut Mercado (2011) penempatan tokoh yang diletakkan tepat ditengah 

frame mampu memberikan kesan balanced pada keseluruhan frame, namun 

menghilangkan look room bagi tokoh utama untuk melihat. Seolah menyiratkan 

kondisi tokoh utama yang sudah tidak bisa kemana-mana atau pasrah menerima 

keadaan, karena ia merasa dengan adanya bekas ciuman tersebut ia telah gagal 

dalam proses wawancara tersebut. Selanjutnya, kamera menerapkan gerakan 

kamera dolly in zoom out, dimana latar dibelakang tokoh kabur dan mendekat 

kearah frame sementara komposisi muka tokoh utama masih dalam jarak yang 

sama. Penulis ingin mengindikasikan ketidakpercayaan tokoh utama dengan 

kejadian yang baru saja terjadi, sesuai dengan penggambaran lingkungannya yang 

semakin kabur pada komposisi terakhir shot.
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