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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam tugas akhir ini, penulis bersama dengan rekan tim penulis akan membuat 

dan menjelaskan sebuah film pendek animasi yang berjudul Sangkar. Sangkar 

merupakan film pendek animasi yang mengangkat tema trauma dan genre 

psikologi. Dalam pembuatannya, animasi ini menggabungkan teknis 3D dan teknis 

2D. Teknis 3D diaplikasikan pada perancangan set dan properti dan 2D pada tokoh. 

3.1.1. Sinopsis 

Sangkar merupakan cerita tentang Yohan, seorang pemuda yang terkena PTSD, 

yaitu Post-Traumatic Stress Disorder, pasca kecelakaan yang menewaskan kedua 

orangtuanya. Sepeninggal kematian orangtuanya, Yohan tinggal berdua dengan 

adik perempuannya, Dian. Yohan yang terkena PTSD selalu mengalami mimpi 

buruk yang mengingatkannya pada hari kejadian kecelakaan. Hal tersebut membuat 

Yohan selalu diserang oleh rasa panik dan ketakutan yang berlebihan. Perasaan 

panik dan ketakutannya itu hanya bisa disembuhkan oleh obat dan pada akhirnya 

Yohan menjadi ketergantungan dengan obat tersebut.  

Hingga suatu hari, ketika Yohan terbangun dari tidurnya akibat mimpi 

buruk, Yohan langsung mengambil obat yang ada di meja di samping ranjang, 

namun obat tersebut ternyata sudah habis. Yohan langsung turun ke dapur untuk 

mencari obat, namun disana, obatnya pun juga tidak ada. Ditengah kepanikannya 

mencari obat, Yohan memanggil adiknya yang tak kunjung datang dan mulai 
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mengalami halusinasi akibat PTSD. Di situasi inilah Yohan dihadapkan pada 

pilihan untuk bisa melawan rasa sakitnya dan keluar dari mimpi buruknya. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam tugas akhir ini, penulis berperan sebagai scriptwriter dan environment artist 

yang merancang konsep visual environment cerita dan juga sebagai 3D 

environment modeler. Sebagai environment artist, penulis bertugas untuk 

merancang set dan properti rumah tokoh. Penulis menyusun hal tersebut untuk 

mendukung suasana yang dirasakan oleh tokoh. 

3.2. Tahapan Kerja 

Perancangan set dan properti dilakukan dengan melalui proses dan tahapan-tahapan 

sebelum akhirnya memasuki desain final. Salah satu tahap yang dimulai dalam 

perancangan tersebut adalah penyusunan konsep. Pada penyusunan konsep terjadi 

brainstorming. Penulis bersama dengan tim penulis membuat dan menentukan 

konsep cerita. Dari berbagai ide cerita yang muncul, tim penulis kemudian memilih 

cerita bertema trauma yang menyinggung soal PTSD, atau Post-Traumatic Stress 

Disorder. Berangkat dari konsep cerita tersebut, penulis kemudian merancang 

visual set dan properti untuk tempat tinggal tokoh utama yang memiliki penyakit 

PTSD.  
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Gambar 3. 1. Gambar bagan perancangan. 

(Dokumentasi pribadi) 

Meskipun set dan properti dirancang agar sesuai dengan tokoh yang memiliki 

penyakit gangguan mental, penulis juga merancang set dan properti berdasarkan 

Perancangan Set dan Property..., Irene Dian Candra, FSD UMN, 2018



 

 

23 

 

pada script yang telah dibuat ketika konsep cerita sudah matang. Penulis merancang 

set dan properti tempat tinggal tokoh berdasarkan 3D dimensional tokoh pemilik 

rumah dan suasana rumah tempat tinggal pada umumnya. Hal ini dilakukan karena 

penyakit PTSD adalah gejala mental yang kasat mata dan secara fisik lebih terlihat 

pada gejala-gejala yang dilakukan oleh penderitanya, sehingga rancangan set dan 

properti di dalam rumah akan terlihat seperti pada umumnya namun akan ada 

penambahan properti tertentu untuk memvisualisasikan kondisi gangguan mental 

tokoh. 

3.3. Acuan 

Penulis merancang sebuah set dan properti rumah tempat tinggal, dimana salah satu 

tokoh penghuninya memiliki penyakit mental, namun penyakit mental yang diderita 

oleh tokoh Yohan merupakan penyakit kasat mata sehingga set dan properti rumah 

dirancang dengan menambahkan detail dan beberapa properti yang berkaitan 

dengan tokoh Yohan yang berpenyakit mental. Dalam pembuatan tugas akhir ini, 

penulis mencari data baik dari studi literatur, observasi visual dari gambar referensi 

film dan animasi, dan desk study. 

3.3.1. Script 

Setelah pematangan konsep cerita, penulisan script dilakukan. Script ditulis sesuai 

dengan konsep dan alur cerita yang sudah disepakati oleh tim penulis. Script 

kemudian menjadi salah satu acuan penulis dalam perancangan set dan properti 

karena pada script terdapat penjelasan yang lebih spesifik mengenai penyusunan 

set dan properti serta interaksinya terhadap tokoh. 
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Gambar 3. 2. Penulisan script ‘SANGKAR’. 

(Dokumentasi pribadi) 

3.3.2. Storyboard 

Setelah penulisan script, maka akan ada perancangan shot pada storyboard yang 

dilakukan oleh storyboad artist. Penulis kemudian bekerja sama dengan storyboard 
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artist yang ada di dalam tim penulis dalam menentukan properti yang akan muncul 

di dalam frame kamera dan ikut membantu menyusun komposisi properti pada set 

ketika di dalam frame kamera bersama dengan storyboard artist. 

 

Gambar 3. 3. Shot yang menunjukan properti yang ada di meja kamar. 

(Dokumentasi Pribadi) 

 Melalui storyboard, penulis dapat menentukan penyusunan komposisi 

properti sehingga tidak ada properti yang terlihat terpotong di dalam kamera. 

Pemilihan dan peletakan properti tersebut juga disusun berdasarkan 3 dimensional 

tokoh Yohan yang mengalami penyakit mental. Masing-masing dari properti 

tersebut memiliki fungsinya ketika muncul di dalam shot. Properti-properti tersebut 

bisa saja menjadi properti dekorasi atau juga sebagai properti yang memberi asumsi 

tertentu kepada penonton ketika masuk ke dalam kamera dan berinteraksi dengan 

karakter.  
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Gambar 3. 4. Shot isi lemari ketika Yohan membuka lemari. 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.3.3. 3 Dimensional Karakter Yohan 

Perancangan set dan properti yang dilakukan oleh penulis mengacu pada 3 

dimensional tokoh utama, Yohan, yang menderita PTSD. 

1. Psikologis 

Yohan menderita penyakit mental PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) 

pasca kecelakaan yang menewaskan kedua orangtuanya. Penyakit tersebut 

membuat Yohan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang 

normal. Setelah mengalami PTSD, Yohan menjadi depresi, tertutup dan 

pendiam, dia hanya berkomunikasi dengan adik perempuannya, Dian. Yohan 

juga menjadi gampang terserang panik jika teringat dengan flashback 

kecelakaannya.  
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2. Sosiologis  

Yohan berasal dari keluarga menengah dan anak tertua dari dua bersaudara. 

Orangtua Yohan meninggal akibat kecelakan dan membuat Yohan sekarang 

hanya tinggal berdua dengan adik perempuannya. Pada awalnya, hubungan 

Yohan dengan mendiang orangtuanya tidak bisa dibilang baik karena Yohan 

yang tidak kuat dengan tuntutan orangtuanya terhadap dirinya, namun seiring 

berjalannya waktu, hubungan tersebut mulai membaik. Meskipun begitu, pada 

akhirnya Yohan harus menerima kenyataan bahwa orangtuanya sudah 

meninggal dan akibat shock oleh hal tersebut, Yohan mengalami PTSD. 

Hubungan Yohan dengan adik perempuannya terbilang baik dan sang adik 

adalah orang yang selalu mendukung Yohan serta menjadi satu-satunya orang 

yang menjadi tempat Yohan berkomunikasi. 

3. Fisiologis 

Yohan berperawakan kurus dengan tinggi 170 cm. Dia memiliki fitur wajah 

yang tegaas dan memiliki ciri-ciri gejala PTSD, seperti lingkar gelap di bawah 

mata akibat insomnia yang dideritanya, tulang pipi yang menonjol untuk 

memberikan kesan kurus akibat tokoh tidak memperhatikan pola makan. Yohan 

juga memiliki penampilan busana yang tidak rapi untuk memberikan kesan 

tidak terawat dan tidak memperhatikan diri. 
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3.3.4. Observasi Visual 

Penulis kemudian mengobservasi dari beberapa media, seperti internet, film dan 

animasi yang memiliki environment tentang lingkungan tempat tinggal yang telah 

dikumpulkan oleh penulis. Hal-hal yang diutamakan dalam observasi ini adalah set 

dan properti yang ada pada film dan animasi tersebut.  

3.3.4.1. Karakteristik (PTSD) Post-Traumatic Stress Disorder 

Penulis melakukan observasi orang yang mengalami PTSD karena penulis 

merancang ruangan yang digunakan oleh tokoh yang mengalami PTSD. Observasi 

tersebut dilakukan untuk melihat karakteristik dan 3 dimensional tokoh yang dapat 

mendukung penyusunan set dan properti pada ruangan kamar serta ruang dapur. 

Pada sebuah film yang berjudul Ordinary People, tokoh utama dalam film tersebut, 

Conrad Jarret, mengalami PTSD pasca kematian kakaknya. Di dalam film tersebut 

ditunjukan gejala-gejala PTSD pada tokoh Conrad, seperti selalu teringat oleh 

kejadian masa lalu penyebab PTSD, insomnia, suka melamun, depresi, dan 

anhedonia, yaitu hal yang dulunya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan 

lagi. Selain itu, lemari kosong yang ada di sebelah tempat tidur Conrad seolah 

mendukung gejala anhedonia, dimana tempat tersebut seharusnya dapat diisi oleh 

benda-benda favorit atau dekorasi kamar, namun dibiarkan kosong begitu saja. 
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Gambar 3. 5. Tokoh Conrad yang mengalami PTSD. 

(Ordinary People/Robert Redford, 1980) 

Kemudian hasil dari wawancara dengan seorang narasumber, Jonassah 

Schliephake, yang memiliki latar belakang master in applied sport and 

performance psychology, mengatakan bahwa seorang penderita PTSD meminum 

obat anti-depressant untuk menghilangkan gejala depresi dan rasa panik yang 

didapat ketika mengalami flashback. Penulis kemudian mencari referensi obat 

tersebut dalam bentuk botol guna mendukung animasi pada cerita. 

 

Gambar 3. 6. Anti-depressant Camcolit. 

(https://goo.gl/ArNjYz) 

Berdasarkan jurnal Gejala Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan 

Perkosaan (Wardhani & Lestari, n.d.) yang ditemukan penulis, penderita PTSD 

dapat diobati melalui farmakoterapi yaitu terapi melalui obat. Camcolit merupakan 

salah satu obat anti-depressant yang digunakan pada penderita PTSD. Obat anti-

depressant tersebut biasanya memiliki resep dan diberikan kepada penderita 
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sebagai obat yang sudah dikonsumsi dalam jangka panjang yang kemudian 

dilanjutkan pengonsumsiannya berdasarkan resep atau program medis. 

3.3.4.2. Ruang Kamar 

1. Set 

Pada film series Sherlock Holmes, episode Study in Pink, terlihat tokoh John 

Watson terbangun di kamar akibat mimpi flashback perang yang pernah 

dialaminya. Pada saat itu, tokoh Watson mengalami luka pada kaki yang 

mengharuskannya menggunakan tongkat sebagai alat bantu jalan dan 

didiagnosis terkena PTSD akibat perang yang dialaminya. Suasana kamar yang 

diperlihatkan di dalam shot terlihat sepi dan kosong, hanya terdapat beberapa 

properti yang mengisi ruangan tersebut serta jendela yang ditutup rapat agar 

cahaya tidak masuk ke dalam ruang kamar. 

 

Gambar 3. 7. John Watson duduk termenung di tempat tidur. 

(Shelock Holmes/Paul McGuigan, 2010) 

Pada animasi The Little Prince, kamar tokoh anak perempuan didominasi oleh 

bentuk dasar kotak. Bentuk kotak tersebut membuat ruangan kamar menjadi 
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kaku dan terlalu formal, hal tersebut juga didukung dengan penggunaan warna 

abu-abu dan putih yang memberikan kesan mononton. 

 

Gambar 3. 8. Kamar anak perempuan. 

(The Little Prince/Mark Osborne, 2015) 

2. Properti 

Pada kamar yang digunakan John Watson dalam film series Sherlock Holmes, 

properti di dalamnya terlihat minim, penempatan properti terlihat rapi dan 

terkesan kosong. Properti tongkat yang ada di dalamnya menunjukan bahwa 

penghuni kamar tersebut adalah seorang yang sakit dan meja yang ada di kamar 

hanya terdapat lampu meja, telepon, dan nantinya John Watson meletakan apel 

dan gelas di atas meja. 

 

Gambar 3. 9. Meja yang ada di kamar. 

(Shelock Holmes/Paul McGuigan, 2010) 
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Kemudian pada film animasi pendek Caldera, di dalam shot terdapat properti 

obat yang berada di atas wastafel yang dapat menjadi petunjuk bahwa tokoh di 

dalam animasi tersebut menderita sebuah penyakit meskipun tidak diberitahu 

secara spesifik penyakit yang dideritanya. Informasi mengenai tokoh yang 

memiliki penyakit digambarkan melalui shot yang menunjukan visual obat yang 

hendak diminum oleh si tokoh. 

 

 

Gambar 3. 10. Tokoh yang menderita sebuah penyakit dan minum obat. 

(Caldera/Evan Viera, 2012) 

Pada animasi pendek berjudul Knob, terdapat properti tempat sampah yang 

berada di dalam sebuah kamar mandi yang penuh dengan sampah kotor yang 

diperlihatkan di dalam shot. Hal tersebut menunjukan betapa kotornya kamar 

mandi disana dan seperti tidak pernah dibersihkan.  
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Gambar 3. 11. Tong sampah yang penuh. 

(Knob/Hans Tsai) 

Penulis juga melihat refrensi dari lukisan Bedroom in Arles karya Vincent Van 

Gogh, dimana lukisan tersebut dilukis ketika Van Gogh sedang sakit dan 

mengalami mental illness yang mengharuskannya dirawat di ruangan tersebut.  

 

Gambar 3. 12. Bedroom in Arles 

(http://www.vggallery.com/painting/p_0482.html) 

Di dalam lukisan tersebut terdapat dua buah kursi yang menghadap ke tempat 

tidur, terlihat mengganjal namun seolah menunjukan kalau kursi tersebut dapat 
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digunakan oleh Van Gogh ataupun orang yang merawat Van Gogh ketika 

dirinya terbaring di tempat tidur dan penulis menjadikan properti kursi tersebut 

sebagai acuan yang digunakan pada kamar Yohan. 

3. Warna 

Warna yang akan diberikan pada ruang kamar Yohan adalah warna biru yang 

memberikan kesan dingin, tertutup, dan tidak ramah. Warna biru ini digunakan 

pada ruangan privasi Yohan sehingga warna pada ruangan ini harus bisa 

mewakili rasa sepi dan kesendirian Yohan sehingga penulis mencari beberapa 

acuan dari film live action maupun animasi yang bisa dijadikan penulis sebagai 

acuan untuk perancangan warna pada kamar Yohan. Penulis melihat warna biru 

yang ada di animasi Ohayo karya Satoshi Kon. Animasi ini memiliki setting 

waktu di pagi hari dan menampilkan nuansa biru pada dinding dan suasana set 

kamar karena cahaya pagi. Warna biru pada animasi ini terlihat terang, 

memberikan kesan tenang, dan suasana untuk beristirahat. Oleh karena 

kesannya yang terlalu positif pada warna biru ini, penulis merasa kurang cocok 

dan mencari warna biru yang lain. 
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Gambar 3. 13. Suasana warna biru pada set kamar. 

(Ohayo/ Satoshi Kon, 2008) 

Penulis kemudian mengambil salah satu shot film 13 Reason Why ketika 

tokoh utama berada di ruang kamarnya. Warna biru digunakan pada kamar 

tokoh utama, Clay Jensen, pada dinding, properti korden dan tempat duduk. Di 

dalam shot tersebut Clay sedang membuka radio usang demi mendengar isi 

kaset dari mendiang teman sekelasnya. Warna biru tersebut digunakan pada 

kamar dan terlihat lebih dingin dan lebih kelabu dibanding warna pada animasi 

Ohayo. Warna biru di sini memberikan nuansa dingin dan suram. Warna 

tersebut juga mendukung emosi dari tokoh Clay yang saat itu sedang berusaha 

membuka radio usang yang ada di atas mejanya. 

 

Gambar 3. 14. Scene Kamar 13 Reason Why. 

(13 Reason Why/Brian Yorkey, 2017) 
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3.3.4.3. Ruang Makan 

1. Set 

Pada film Ordinary People, ruang makan yang ada di dalam rumah terbagi 

menjadi dua, ruang makan yang digabung dengan dapur dan ruang makan yang 

terpisah dari dapur. Ruang makan yang digabung dengan dapur terlihat sempit 

sehingga properti meja makan pada ruangan tersebut memiliki ukuran yang 

kecil. Pada set ruang makan tersebut banyak menggunakan unsur kayu sehingga 

membuat ruangan terkesan hangat, namun karena penulis tidak ingin 

mengambil kesan hangat tersebut, penulis hanya mengambil tata letak properti 

pada set tersebut dan bagaimana suasana pada area meja makan yang digabung 

pada area dapur. 

 

 

  Gambar 3. 15. Ruang makan yang digabung dengan dapur. 

(Ordinary People/Robert Redford, 1980) 
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2. Properti 

Pada kedua ruang makan yang ada di film Ordinary People, terdapat kesamaan 

bentuk meja makan dan jumlah kursi. Meja makan yang digunakan sama-sama 

berbentuk bulat, dan ada tiga buah kursi yang mengelilingi meja makan. Jumlah 

kursi tersebut untuk menunjukan jumlah orang yang aktif menggunakan meja 

makan tersebut, salah satu kursi yang tidak digunakan dijauhkan dari area meja 

makan. Susunan properti pada area meja makan tersebut dijadikan acuan pada 

proses perancangan oleh penulis. 

 

Gambar 3. 16. Properti meja makan dan jumlah kursi yang digunakan. 

(Ordinary People/Robert Redford, 1980) 

Pada film The Little Prince, area meja makan dibiarkan bersih dari properti 

apapun, dan hanya terdapat dua buah kursi karena yang tinggal di rumah 

tersebut hanya anak perempuan dan ibunya. Kemudian pada saat tokoh anak 

perempuan berulang tahun, meja tersebut diisi oleh hadiah dari orang tuanya, 

sehingga meja tersebut yang biasanya kosong hanya akan diletakan properti 

ketika diperlukan saja.  
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Gambar 3. 17. Anak perempuan mendapati hadiahnya berada di atas meja makan. 

(The Little Prince/Mark Osborne, 2015) 

3. Warna 

Warna yang digunakan pada ruang makan dan ruang dapur adalah warna kuning 

dan warna hijau. Warna kuning digunakan pada dinding dan warna hijau 

digunakan pada properti. Penulis memilih warna kuning setelah membaca arti 

dan kesan negatif yang diberikan oleh warna tersebut. Penulis kemudian 

mencari warna kuning dari berbagi saturation yang cocok digunakan pada 

ruang makan dan dapur serta terlihat kontras dengan tokoh Yohan yang 

menggunakan busana bewarna biru. Penulis kemudian melihat warna yang 

digunakan pada film Possession (1981), sebuah film psikologi yang tokoh 

utamanya, Anna, yang tiba-tiba bertingkah aneh setelah meminta cerai dari 

suaminya. Pada film tersebut, Anna cukup sering menggunakan baju bewarna 

biru ketika set di belakangnya bewarna kuning. Seperti pada shot di bawah ini 

ketika Anna dan suaminya, Mark, sedang berada di sebuah restoran, dimana 

akhir dari pertemuan mereka adalah bertengkar. Set pada ruangan tersebut 

menggunakan warna kuning yang tidak terang dan cukup kelabu. Warna 

tersebut seolah mewakili perasaan depresi dari tokoh Anna dan Mark. 
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Gambar 3. 18. Warna kuning pada set ruangan restoran. 

(Possession/ Andrzej Zulawski, 1981) 

Kemudian pada scene yang lain, ketika Anna mulai bertingkah aneh seperti 

orang yang berpenyakit mental, warna set yang dibelakangnya pun memiliki 

warna kuning. Warna kuning sendiri merupakan warna yang berhubungan 

dengan emosi dan mental. Kemudian pada salah satu properti yang ada di dalam 

set tersebut menggunakan warna hijau. Warna hijau di dalam set tersebut 

terlihat cocok ketika digabung dengan dinding yang bewarna kuning, dan ketika 

penulis melihat di dalam color wheel, warna kuning dan warna hijau merupakan 

warna yang bersebelahan.  

 

Gambar 3. 19. Tokoh Anna yang mulai menunjukan gejala aneh dengan latar set kuning. 

(Possession/ Andrzej Zulawski, 1981) 
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3.4. Proses Perancangan 

Pada tahap praproduksi, setelah penulisan script selesai, penulis melakukan 

perancangan awal set dan properti. Berdasarkan lokasi tempat yang ada pada script, 

penulis kemudian merancang dua ruangan, yaitu kamar tidur karakter utama, dan 

ruang dapur yang digabung dengan ruang makan. Perancangan visual dilakukan 

berdasarkan data referensi visual dan studi literatur. 

1. Site Plan 

Sebelum memasuki tahap perancangan bentuk rumah beserta isinya, penulis 

terlebih dahulu menentukan site plan lokasi rumah karakter, beserta arah mata 

angin untuk menentukan jatuhnya cahaya matahari di dalam ruangan rumah. 

 

Gambar 3.17. Site plan awal. 

(Dokumentasi pribadi) 

Pada site plan awal rumah Yohan terletak di pinggir jalan dengan kondisi 

rumahnya berada di wilayah suburban dan di sebelah rumah Yohan terdapat 

deretean ruko serta masih berada di wilayah yang ada vegetasinya. 
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Gambar 3. 20. Site plan. 

(Dokumentasi pribadi) 

Site plan pada rumah Yohan kemudian berubah sesuai lokasi environment 

namun tetap berada dipinggir jalan. Pada site plan di atas, rumah Yohan berada 

di pinggir jalan pada wilayah perkomplekan. 

2. Rumah dan Denah 

Perancangan rumah tokoh disesuaikan dengan kondisi environment perkotaan 

dan terletak di area pinggir jalan untuk mendukung narasi cerita. Rumah tokoh 

dirancang berdasarkan referensi rumah lama karena pada cerita, rumah tersebut 

adalah rumah peninggalan orangtua karakter utama, Yohan. 

 

Gambar 3. 21. Gambar konsep awal rumah Yohan. 

(Dokumentasi pribadi) 

Perancangan Set dan Property..., Irene Dian Candra, FSD UMN, 2018



 

 

42 

 

Pada awalnya rumah Yohan dirancang hanya satu tingkat dan berada di lokasi 

suburban, dimana lokasi ini memiliki ciri-ciri tanah yang luas dan ukuran rumah 

yang bervariasi bahkan cenderung memiliki bentuk dan ukuran rumah yang 

besar. Berdasarkan hal tersebut, penulis merancang konsep awal rumah Yohan. 

 

 

Gambar 3. 22. Denah awal. 

(Dokumentasi pribadi) 

Terlihat pada denah, konsep awal rumah Yohan memiliki ukuran yang luas, 

bahkan memiliki perkarangan depan dan belakang. Namun setelah melakukan 
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riset data lebih lanjut, lokasi rumah Yohan berubah menjadi di daerah urban, 

yaitu daerah perkotaan pada umumnya yang cenderung minim lahan luas 

sehingga rumah Yohan berubah menjadi dua tingkat. Denah rumah Yohan 

dibuat untuk menentukan susunan properti yang dapat mendukung animasi, 

menentukan letak kamera, menggambarkan letak jendela guna menentukan arah 

lighting pada set dan menentukan arah datangnya sound. 

3. Kamar Tidur 

a. Set 

Kamar merupakan ruang privasi bagi Yohan, sehingga perancangannya 

disesuaikan dengan 3D dimensional Yohan yang mengidap PTSD. Ruangan 

kamar tidur berbentuk persegi panjang dan menggunakan properti berbentuk 

kotak. Penyusunan properti pada kamar juga disesuaikan dengan 3D 

dimensional Yohan. Seiring berjalannya waktu, perancangan pada set kamar 

banyak berubah pada letak dan susunan properti pada kamar dari yang awalnya 

ramai dan masih terlihat seperti kamar laki-laki pada umumnya, sampai 

akhirnya penulis meminimalisir penggunaan properti pada set kamar dengan 

hanya memberikan properti-properti yang mendukung set kamar seperti tempat 

tidur, lemari pakaian, meja belajar, tempat sampah, dan lemari buku. Properti-

properti tersebut diletakan berdasarkan 3 dimensional Yohan dan juga 

berdasarkan kebutuhan dekorasi yang dapat menunjukan bahwa set ruangan 

tersebut adalah ruangan kamar. 
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Gambar 3. 23. Alternatif  konsep kamar tidur Yohan. 

(Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3. 24. Alternatif  konsep kamar tidur Yohan 2. 

(Dokumentasi pribadi) 

Penulis juga memberikan properti kursi miring di samping tempat tidur 

Yohan untuk menunjukan ketidaknormalan pada psikologis Yohan. Perubahan 

juga terjadi pada letak jendela dan korden yang menutupi jendela tersebut. Dari 

yang posisi jendela berada di samping tempat tidur sampai akhirnya jendela 

berada jauh dari tempat tidur. Berikut adalah eksplorasi set ruang kamar Yohan, 

penulis tetap mempertahankan bentuk persegi panjang namun semakin 

meminimalisir penggunaan properti pada set kamar. 

b. Properti 

Pada area meja belajar diletakan beberapa properti terkait 3 dimensional Yohan, 

seperti jam weker, laptop, buku, dan frame foto Yohan bersama Dian. 

Kemudian properti seperti botol obat dan handphone juga diletakan di atas meja 

belajar. Pada awalnya terdapat banyak properti yang diletakan di atas meja 

belajar, seperti kalender, book holder, buku, dan area di sekitar meja belajar 

tampak penuh, namun kemudian penulis meminimalisir penempatan properti 
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yang ada di atas meja menjadi properti-properti yang penting saja seperti jam 

weker, botol obat, frame foto, handphone, dan laptop, dan menghilangkan rak 

buku di atas meja serta properti di rak buku tersebut. Properti-properti tesebut 

merupakan properti yang terlihat di dalam shot yang dapat memberikan asumsi 

tertentu bagi penonton dan properti penting yang berinteraksi dengan karakter. 

 

Gambar 3. 25. Eksplorasi properti pada meja belajar Yohan.  

(Dokumentasi pribadi) 
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Kemudian, pada tempat sampah yang ada di sebelah meja belajar Yohan, 

terdapat bungkus obat anti-depressant yang sudah kosong dan berjumlah lebih 

dari satu. Tempat sampah tersebut nantinya akan masuk ke dalam shot untuk 

memberikan informasi kepada penonton tentang kondisi tokoh pada film. 

Tempat sampah merupakan properti yang berada di area meja belajar dan selain 

properti tersebut terdapat juga properti-properti pendukung lain seperti obat 

anti-depressant Yohan, frame foto Yohan dan Dian, jam weker, gelas kosong, 

handphone, dan laptop. Masing-masing properti memiliki fungsi sendiri sebagai 

properti yang berinteraksi dengan tokoh Yohan ataupun sebagai properti 

pendukung set. 

 

Gambar 3. 26. Properti yang ada di meja. 

(Dokumentasi pribadi) 

c. Warna 

Dari awal proses perancangan kamar Yohan, penulis telah memilih warna biru, 

karena dirasa cocok dengan 3 dimensional Yohan. Penulis memainkan warna 

biru pada setiap gradasinya dan saturation pada gradasi warna biru yang cocok 
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untuk set kamar Yohan serta beberapa properti yang ada di dalamnya juga 

diberikan warna biru dan coklat.  

 

Gambar 3. 27. Eksplorasi penggunaan warna biru pada kamar Yohan.  

(Dokumentasi pribadi 
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Gambar 3. 28. Eksplorasi penggunaan warna biru pada kamar Yohan.  

(Dokumentasi pribadi) 

Pada awalnya pemilihan warna pada set kamar, warna biru tidak terlalu 

mendominasi. Menurut penulis warna biru pada alternatif awal masih tapi 

terlalu soft dan birunya belum terlalu terlihat sampai akhirnya penulis 

memberikan warna biru yang lebih terang namun masih berada di saturation 

yang rendah dan warna biru tersebut digunakan pada semua properti yang ada 

pada kamar kecuali pada properti kursi yang berada di samping tempat tidur 

Yohan. 

4. Ruang Makan 

a. Set 

Ruang makan pada rumah Yohan dirancang menjadi satu dengan ruang dapur. 

Hal ini dilakukan setelah melihat desain ruangan yang serupa pada data refrensi 

dan data literatur. Penulis kemudian menerapkannya ke dalam perancangan. 

Tata letak properti yang ada pada ruang makan disesuaikan dengan alur cerita 
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yang ada script, dimana lemari obat harus berada di dekat meja atau di 

belakangnya untuk mendukung aksi tokoh. Pada konsep awal, ruangan dapur 

dirancang dengan ukuran yang luas dan terdapat dua jendela didalamnya 

sehingga membuat ruangan ini menjadi lebih terang, namun setelah adanya 

revisi pada denah rumah, set dapur mengikut perubahan tersebut sehingga 

ukuran dapur menjadi lebih sempit dan hanya terdapat satu jendela pada 

ruangan untuk membuat cahaya lebih redup, guna mendukung suasana pada 

aksi tokoh. 

Pada perancangan ruang makan yang berikutnya, penulis merancang ruang 

tersebut menjadi dua wilayah, yang pertama adalah wilayah meja makan yang 

minim properti dan yang satu lagi adalah area dapur yang lebih ramai dengan 

properti. Penulis tetap mempertahankan tata letak jendela yang berada di 

belakang meja makan dan tata letak lemari yang berada di samping meja makan. 

Lemari pada meja makan mengalami perubahan bentuk menjadi lebih kecil 

guna kebutuhan narasi cerita. Berikut adalah eksplorasi set ruang makan dan 

dapur yang dirancang oleh penulis.  

 

Gambar 3. 29. Alternatif konsep awal dapur. 

(Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3. 30. Alternatif konsep awal dapur 2 

(Dokumentasi pribadi) 
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b. Properti 

Pada konsep awal, bentuk meja dirancang berbentuk bulat dengan banyak barang 

seperti kotak tisu, gelas, kotak susu, dan kacamata. Pada konsep awal cerita, ketiga 

benda tersebut merupakan penggerak cerita yang berinteraksi dengan karakter, 

namun kemudian terjadi perubahan alur cerita, dan bentuk meja makan berubah 

menjadi kotak, meskipun masing-masing ujung meja makan dibuat tidak terlalu 

menyiku. Posisi dan jumlah kursi meja makan pun berubah. Dari yang awalnya 

berjumlah empat akhirnya berubah menjadi dua. Posisi pada kursi juga berubah dan 

salah satu kursi pada meja makan akhirnya diletakan miring. 

 

Gambar 3. 31. Perubahan bentuk meja dan posisi kursi. 

(Dokumentasi pribadi) 

Pada awalnya, properti yang ada di atas meja makan terlihat ramai dan 

berantakan kemudian penulis meminimalisir properti yang ada di atas meja. Pada 

finalisasi konsep ruang makan, di atas meja makan hanya terdapat kacamata, gelas 
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dan mug, properti yang tidak berkaitan dengan alur cerita dan 3 dimensional Yohan 

dihilangkan oleh penulis.  

 

Gambar 3. 32. Perubahan bentuk meja dan posisi kursi 2. 

(Dokumentasi pribadi) 

Properti kacamata merupakan salah satu properti yang nantinya akan 

berinteraksi dengan tokoh, sementara gelas dan mug merupakan penanda bahwa 

ada dua orang yang menggunakan ruangan tersebut. Kemudian di samping meja 

makan terdapat sebuah lemari kaca, tempat Yohan mencari obatnya. Lemari ini 

memiliki fungsi umum sebagai tempat penyimpanan barang-barang di dapur, 

namun juga sebagai tempat untuk memunculkan visual PTSD Yohan yang terpantul 

pada material kaca lemari. 

Perancangan Set dan Property..., Irene Dian Candra, FSD UMN, 2018



 

 

54 

 

Di dalam lemari tersebut nantinya akan terdapat botol kecil yang akan 

menjadi properti yang memicu Yohan teringat dengan flashback kecelakaan ketika 

Yohan sedang mencari obatnya dan hal tersebut menjadi penyebab Yohan panik 

dan gejala PTSD-nya kambuh. Selain botol tersebut, gejala PTSD Yohan juga akan 

terpicu dengan properti kacamata, dimana kacamata ini akan memantulkan sosok 

visual PTSD Yohan dan mengingatkannya pada flashback kecelakaan. 

 

Gambar 3. 33. Beberapa properti yang ada di area meja makan dan lemari. 

(Dokumentasi pribadi) 

c. Warna 

Pada perancangan awal, ruang makan menggunakan warna-warna natural seperti 

warna abu, krem, dan putih gading, karena warna-warna tersebut merupakan warna 

yang pada umumnya digunakan pada ruangan, namun penulis kemudian mengubah 

dan memilih warna kuning, hijau, dan coklat pada warna dinding dan properti 

dengan mengacu pada arti psikologis pada kedua warna tersebut. Pemilihan warna 

tersebut juga mengacu berdasarkan 3 dimensional Yohan, dimana warna kuning 
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dan warna hijau memiliki arti psikologi yang cocok dengan 3D dimensional Yohan. 

Selain itu, warna yang digunakan memiliki saturation yang rendah agar tidak 

terlalu mencolok dan menonjol dibandingkan tokoh. 
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Gambar 3. 34. Eksplorasi warna pada ruang makan 2. 

(Dokumentasi pribadi) 
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