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Gambar 2.22 Transisi iris pada film Betty Boop. 

(sumber: http://www.elementsofcinema.com/editing/types-of-transitions/) 

 

  

51 
 

BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Skripsi penciptaan ini berisikan data yang didapatkan dari observasi visual dari 

berbagai film. Seluruh data tersebut digunakan untuk mengetahui proses pembuatan 

sebuah color script yang menunjukkan perubahan suasana yang dialami tokoh 

utama dalam karya berupa film animasi pendek “MAMA”. Film ini mengangkat 

tema sosial antara keluarga dan lingkungan kerja, berdurasikan sekitar 4 menit 

dengan teknik animasi 2D. 

Dengan menggunakan teknik animasi 2D lebih mudah untuk bereksperimen 

dan bereksplorasi, termasuk dengan warna dalam animasi tersebut. Proses awal 

yang dilakukan pada skripsi penciptaan ini adalah untuk menemukan warna yang 

tepat digunakan pada shot sebelum dan setelah transisinya. Lalu dipadukan dengan 

transisi yang tepat sehingga dapat menghasilkan sebuah penyampaian suasana yang 

maksimal. 

3.1.1. Sinopsis 

Bagus hendak mengikuti wawancara kerja pertamanya yang sangat penting untuk 

memadai kebutuhan pokoknya dan ibunya. Ibunya mendukung Bagus dengan 

membuatkannya sarapan pagi dan memberikan kecupan pada dahinya. Pada tempat 

wawancaranya, ia pun berkeringat berlebihan karena sangat gugup dan tegang. 

Bagus sampai membayangkan seekor monster buas yang hendak memakannya. 

Ternyata ia diwawancarai oleh seorang tua yang baik hati dan semuanya berjalan 
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lancar. Saat hendak keluar dari ruangan tersebut, keringetnya membuat bekas 

kecupan ibunya menetes melalui dahinya dan terlihat oleh yang mewawancarainya . 

Bagus pun merasa bahwa kesempatannya untuk berkerja di tempat tersebut sudah 

hilang dan ia pun hilang harapan. Saat sampai rumahnya, Bagus pun merasa putus 

asa dan sebal dengan ibunya. Namun, ia menerima sebuah panggilan yang 

menyatakan ia telah lolos untuk kerja di tempat tersebut. Maka, ia pun senang dan 

mencium ibunya. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam pembuatan karya tugas akhir ini adalah sebagai color key 

artist. Posisi tersebut bertugas untuk menentukan keseluruhan perancangan warna 

dan transisinya dalam animasinya yang juga mncakup bagian visual effects dan juga 

look development dari keseluruhan filmnya. 

3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja dimulai dengan konsep cerita yang dikembangkan bersama rekan 

dalam projek animasi ini. Setelah konsep cerita telah pasti, pengerjaan storyboard 

oleh rekan dibuat. Pada saat ini juga dipetakan emosi yang ingin disampaikan dari 

setiap adegan dan shot. Lalu dilakukan studi literatur mengenai warna dan dampak 

psikologis yang dapat diberikannya. Selain itu dilakukan juga observasi dari 

berbagai film-film yang memiliki adegan yang mendekati. 

Hasil dari seluruh seluruh studi dan observasi tersebut akan dicoba pada 

eksperimen setiap adegan dan shot yang menjadi batasan masalah. Eksperimen-

eksperimen tersebut menghasilkan alternatif-alternatif yang bervariasi. Dari 
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alternative tersebut lalu dipilih yang tepat untuk dapat menunjukkan suasana yang 

diinginkan pada film “MAMA” ini. 

 

Gambar 3.1. Bagan tahapan kerja 

(sumber: pribadi) 

 

3.3. Konsep 

Sesuai dengan batasan masalah yang telah disebut sebelumnya, terdapat tiga 

perubahan suasana yang akan dibahas: 
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3.3.1. Perubahan Suasana pada Scene 2 Shot 15 

Pada shot ini menceritakan Bagus sedang menunggu gilirannya untuk masuk ke 

ruang wawancara. Bagus pun merasa dirinya tidak nyaman di tempat asing yaitu 

kantor tersebut. Saat merasa tidak nyaman itu Bagus mulai merasa takut akan apa 

yang terdapat dalam ruang wawancara tersebut. Ia mulai berimajinasi apa yang 

terjadi di dalam ruangan tersebut. Sebelumnya pun ia telah seakan melihat sebuah 

monster melalui jendela pada pintu. 

Perubahan yang terjadi pada shot ini adalah sebuah perubahan suasana dari 

tempat yang tidak nyaman menjadi fantasi menyeramkan Bagus. Selain itu,  

perubahan waktu yang terjadi tidak berperan dalam perubahan warna karena shot 

ini memasuki fantasi yang terdapat dalam pikiran Bagus saja. Perubahan yang 

terjadi sangat cepat karena Bagus yang sebelumnya sudah perlahan-lahan berfantasi 

hingga akhirnya pada shot ini ia tidak bisa menahan untuk tidak memasuki 

imajinasi tersebut. 

Suasana tidak nyaman ini merupakan suasana yang dirasakan Bagus karena 

ia berada di tempat baru yang tidak pernah ia kunjungi sehingga dirinya juga merasa 

ada sedikit ketakutan. Dirinya yang dari awal hari sudah merasa sangat deg-degan 

dengan hari wawancaranya itu ia pun merasa tidak pada tempatnya. Lalu 

keseluruhannya berubah menjadi imajinasi Bagus yang masih menyatakan dirinya 

tidak nyaman namun rasa takutnya jauh bertambah. Selain itu, kejadian yang 

terdapat dalam pemikiran Bagus ini jauh dari realita di ruangan tersebut. 
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Gambar 3.2. Storyboard scene 2 shot 15. 

(sumber: pribadi) 

 

3.3.2. Perubahan Suasana pada Scene 4 Shot 1 

Shot ini menunjukkan Bagus yang sedang diwawancara dalam ruangan tersebut dan 

waktu terus berlalu. Perubahan waktu pada shot ini berpengaruh besar karena hari 

berubah dari siang menjadi sore, dimana warna yang dihasilkan oleh alam pun 

secara signifikan berubah, ibarat dari siang menuju matahari terbenam. Dari 

perubahan waktu tersebut membawakan perubahan suasana pada Bagus yang 

awalnya merasa berada di tempat asing menjadi tempat yang nyaman. Shot ini ingin 

menunjukkan bahwa tempat baru tersebut sudah menerima Bagus dan ia sendiri 

sudah bisa beradaptasi dengan tempat tersebut sehingga Bagus merasa ia diterima 

untuk pekerjaan tersebut. Tempat yang nyaman disini merupakan campuran dari 

perasaan Bagus yang senang dan juga kelegaannya. Senang dan lega karena ia 

berhasil melalui tempat yang awalnya menurut Bagus tidak nyaman dan 

menyeramkan tersebut. 
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Gambar 3.3. Storyboard scene 4 shot 1. 

(sumber: pribadi) 

 

3.3.3. Perubahan Suasana pada Scene 5 Shot 9 

Shot ini menceritakan Bagus yang telah selesai wawancara dan menyadari adanya 

bekas ciuman ibu pada dahinya. Bos yang mewawancarainya pun menertawakan 

Bagus dengan ciuman tersebut. Bagus yang telah merasa diterima dan nyaman di 

tempat tersebut pun pada saat itu berpikir ia telah melakukan kesalahan fatal dan 

merasa ia berada dalam bahaya. Ia pun merasakan takut dengan kejadian tersebut.  

Lalu karena dirinya yang lelah Bagus pun merasa dirinya gagal dan tidak memiliki 

harapan lagi untuk mendapatkan pekerjaannya. Suasana bahaya yang ingin 

disampaikan pada shot ini adalah karena rasa takutnya ia dan risiko ia tidak diterima 

pada pekerjaan tersebut. Lalu pada saat Bagus merasa tidak memiliki harapan, ia 

sudah menyerah dan berpasrah dengan apapun yang akan terjadi, baik diterima 

ataupun tidak, karena ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. 
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Gambar 3.3. Storyboard scene 4 shot 1. 

(sumber: pribadi) 

 

3.3.3. Perubahan Suasana pada Scene 5 Shot 9 

Shot ini menceritakan Bagus yang telah selesai wawancara dan menyadari adanya 

bekas ciuman ibu pada dahinya. Bos yang mewawancarainya pun menertawakan 

Bagus dengan ciuman tersebut. Bagus yang telah merasa diterima dan nyaman di 
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harapan lagi untuk mendapatkan pekerjaannya. Suasana bahaya yang ingin 

disampaikan pada shot ini adalah karena rasa takutnya ia dan risiko ia tidak diterima 

pada pekerjaan tersebut. Lalu pada saat Bagus merasa tidak memiliki harapan, ia 

sudah menyerah dan berpasrah dengan apapun yang akan terjadi, baik diterima 

ataupun tidak, karena ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. 
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Perubahan waktu terjadi pada shot ini. Bagus berpindah dari tempat kantor 

ke rumahnya yang dilakukan dengan match cut sesuai dengan storyboard yang 

sudah dibuat. Match cut dilakukan karena untuk menunjukkan Bagus belum dapat 

melalui rasa takutnya tersebut dengan ekspresi yang sama namun berpindah lokasi 

dan waktu. Perubahan suasana yang terjadi adalah dari Bagus panik berubah 

menjadi suasana ia sudah tidak memiliki harapan. 

 

Gambar 3.4. Storyboard scene 5 shot 9 ke scene 6 shot 1. 

(sumber: pribadi) 
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3.4. Observasi Referensi  

Pada tahap ini dilakukan observasi dari berbagai karya animasi untuk mendapatkan 

referensi yang sesuai dengan teori yang telah dijabarkan sebelumnya.  

Scenes Gambar 1 Gambar 2 Transisi 

scene 2 shot 

15 

Tidak nyaman 

1. Finding Dory – 

hijau gelap 

2. Who’s Afraid of 

Mr. Greedy – biru 

gelap 

Imajinasi menakutkan 

1. Coraline – biru dan 

ungu 

2. Distance – biru, ungu, 

dan hijau 

3. Sleeping Beauty – 

ungu dan hijau 

1. Distance – wipe 

2. Sleeping Beauty – 

dissolve tapi dengan 

elemen tambahan 

scene 4 shot 1 Nyaman 

1. One Day – sedikit 

jingga 

2. Ratatouille – jingga 

secara keseluruhan 

1. One Day – dissolve 

2. Big Hero 6 – fade to 

black 

3. Big Hero 6 - 

hyperlapse 

scene 5 shot 9  

 

Takut 

1. Sisters – merah 

2. Morning Coffee 

– merah dan ungu 

3. Paranorman – 

hijau terang 

Tidak ada harapan 

1. Tangled dan Trolls – 

saturasi rendah dan valu 

gelap 

2. Frozen - biru 

1. Isokivi – cut 

2. Teori - dissolve 

 

Tabel 3.1. Tabel observasi referensi untuk setiap batasan masalah. 
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3.4.1. Scene 2 Shot 15. 

Merujuk konsep yang telah dijabarkan sebelumnya, perubahan yang terjadi pada 

scene 2 shot 15 ini merupakan perubahan suasana dari yang tidak nyaman menjadi 

imajinasi menakutkan Bagus. Perubahan suasana ini ditemukan pada beberapa 

karya animasi. Referensi telah dirangkum untuk perubahan suasana pada batasan 

masalah pertama adalah sebagai berikut 

1. Finding Dory (Stanton & MacLane, 2016) 

Pada shot dalam Finding Dory ini, Dory yang masih kecil terpisah dari kedua 

orangtuanya. Dory tersesat di lautan yang asing dan besar. Seperti disebutkan oleh 

Triedman (2015), setiap warna memiliki dampak positif dan juga negatif. Pada shot 

ini, warna hijau gelap digunakan untuk memberikan kesan menyeramkan dan asing 

bagi Dory. Warna hijau gelap tersebut terdapat pada tumbuhan laut dan juga air laut 

yang mengelilingi Dory. Walaupun digunakan skema warna monokromatik yang 

biasa memberikan kesan nyaman karena tidak kontras, warna hijau gelap yang 

dominan dalam shot ini membuat keseluruhan shot memberikan kesan 

menyeramkan dan tersesat.  
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Gambar 3.5. Dory tersesat di lautan luas. 

(Finding Dory, Stanton & MacLane, 2016) 

 

2. Who’s Afraid of Mr. Greedy (Boucachard, 2011) 

Pada film ini menceritakan seorang lelaki yang kepalanya diambil oleh Mr. Greedy 

sehingga ia ingin menemukannya agar dapat hidup dengan normal. Pada adegan 

ini, lelaki tersebut menggunakan umpan anak kecil untuk pergi ke rumah Mr. 

Greedy. Disini ia pun tidak mengetahui dimana ia sebenarnya berada karena ia tidak 

bisa melihat tanpa mata yang terdapat pada kepalanya. Namun pada film ini 

digunakan warna biru dalam keseluruhan shot. Hal yang sama dengan yang 

dilakukan pada Finding Dory (Stanton & MacLane, 2016), warna gelap lebih 

dominan pada shot ini. Warna hitam digunakan banyak untuk memperlihatkan 

bentuk-bentuk aneh dan menyeramkan dari siluet pohon kering, bangunanan di 

belakang dan juga karakternya. 
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Gambar 3.5. Dory tersesat di lautan luas. 

(Finding Dory, Stanton & MacLane, 2016) 

 

2. Who’s Afraid of Mr. Greedy (Boucachard, 2011) 
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sehingga ia ingin menemukannya agar dapat hidup dengan normal. Pada adegan 
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bentuk-bentuk aneh dan menyeramkan dari siluet pohon kering, bangunanan di 
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Gambar 3.6. Warna biru pada Who’s Afraid of Mr. Greedy. 

(Who’s Afraid of Mr. Greedy, Boucachard, 2011) 

 

3. Coraline (Selick, 2009) 

Pada shot ini, Coraline telah membuka pintu yang berisi portal untuk masuk ke 

sebuah dunia sama sekali berbeda dari kenyataan hidupnya yang membosankan. 

Portal tersebut bersifat mistis karena merupakan hal yang tidak masuk akal. Warna 

ungu memberikan kesan spiritual dan mistis yang kuat (Bellantoni, 2012). Maka, 

warna ungu digunakan pada portal tersebut lalu dipadukan dengan warna biru 

sehingga menghasilkan skema warna analogous. Pada film ini, perpindahan dari 

dunia nyatanya Coraline adalah melalui sebuah pintu pada dinding rumahnya 

sehingga transisi dilakukan dengan pintu tersebut. 
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Gambar 3.7. Portal menuju dunia tidak nyata Coraline. 

(Coraline, Selick, 2009) 

 

4. Distance (De Jong, 2012) 

Distance menceritakan mengenai seorang perempuan yang ingin memberanikan 

dirinya untuk mengajak bicara lelaki yang ia suka. Walaupun jalan ke lelaki tersebut 

dekat dan sebentar, ia terjebak dalam ketakutannya sendiri yang hanya terdapat 

dalam pikirannya. Sama halnya dengan Coraline (Selick, 2009), warna ungu 

digunakan untuk memberikan kesan mistis. Warna ungu dipadukan dengan dua 

warna lain, yakni biru dan hijau. Warna-warna yang digunakan pada saat fantasinya 

pun berbeda jauh dari dunia aslinya, dimana lantai dari warna kuning berubah 

menjadi warna ungu, loker berubah dari ungu menjadi warna biru, hijau dan 

magenta. Transisi dari hidup asli perempuan tersebut ke imajinasinya dilakukan 

dengan wipe namun bermula dari hentakan kaki perempuan. Perubahan tersebut 
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Gambar 3.7. Portal menuju dunia tidak nyata Coraline. 

(Coraline, Selick, 2009) 

 

4. Distance (De Jong, 2012) 

Distance menceritakan mengenai seorang perempuan yang ingin memberanikan 

dirinya untuk mengajak bicara lelaki yang ia suka. Walaupun jalan ke lelaki tersebut 

dekat dan sebentar, ia terjebak dalam ketakutannya sendiri yang hanya terdapat 

dalam pikirannya. Sama halnya dengan Coraline (Selick, 2009), warna ungu 

digunakan untuk memberikan kesan mistis. Warna ungu dipadukan dengan dua 

warna lain, yakni biru dan hijau. Warna-warna yang digunakan pada saat fantasinya 

pun berbeda jauh dari dunia aslinya, dimana lantai dari warna kuning berubah 

menjadi warna ungu, loker berubah dari ungu menjadi warna biru, hijau dan 

magenta. Transisi dari hidup asli perempuan tersebut ke imajinasinya dilakukan 

dengan wipe namun bermula dari hentakan kaki perempuan. Perubahan tersebut 
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menjadi signifikan karena warna yang berubah total dari kehidupan nyatanya. 

Perubahan warna seluruh aset dalam shot tersebut membawa seluruh penonton 

untuk memasukin imajinasi sang perempuan itu. 

    

 

 

Gambar 3.8. Perubahan warna menggunakan transisi wipe dari tengah 

(Distance, De Jong, 2012) 

 

5. Sleeping Beauty (Geronimi, 1959) 

Pada shot ini, Maleficent hendak menghentikan Prince Phillip dari membangunkan 

Aurora yang tertidur sehingga ia mengubah dirinya menjadi seekor naga. Pada shot 

ini, warna ungu digunakan untuk keseluruhan gambar, termasuk pada asapnya. 

Warna hijau terang digunakan sebagai sumber highlight yang memberikan kontras 

dari warna ungu. Disini warna ungu dan hijau sangat berperan karena warna ungu 

untuk menunjukkan hal yang mistis dan hijau seperti disebut oleh Bellantoni (2012) 

dapat menunjukkan adanya kejahatan. Transisi yang digunakan berupa dissolve dan 
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ditambah dengan unsur lain seperti percikan api dan juga asap-asap sehingga 

terlihat sangat mistis. 

 

 

Gambar 3.9. Warna ungu dan hijau yang mendominasi shot. 

(Sleeping Beauty, Geronimi, 1959) 

 

3.4.2. Scene 4 Shot 1. 

Perubahan suasana yang terjadi pada scene 4 shot 1 merupakan perubahan dari 

suasana tidak nyaman menjadi suasana yang nyaman. Warna untuk suasana tidak 

nyaman menggunakan referensi di atas, lalu untuk suasana nyaman ditemukan 

pada beberapa karya animasi seperti: 
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1. One Day (Corcia, 2012) 

 
 

 
Gambar 3.10. Perubahan warna dengan transisi dissolve. 

(One Day, Corcia, 2012) 

Pada film ini menceritakan seorang lelaki yang harus berpindah rumah setiap hari 

karena rumahnya seperti terkena kutukan. Pada suatu hari, lelaki tersebut 

berkenalan dengan seorang perempuan dan anak lelaki yang membuatnya nyaman 

pada tempat baru tersebut. Pada shot menunjukkan perubahan hari dengan transisi 

dissolve ke warna yang lebih hangat. Warna hangat yang digunakan adalah warna 

jingga yang menutupi aset-aset yang terdapat pada shot tersebut. Warna jingga 

terlihat menjadi sinar dari matahari sore yang membuat adanya bayangan hitam 

pada kanan shot. 

 

Gambar 3.11 Transisi dissolve pada film One Day. 

(One Day, Corcia, 2012) 
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2. Ratatouille (Bird & Pinkava, 2007) 

Pada adegan ini, Ego, sang kritikus makanan, memakan masakan Remy dan merasa 

dirinya kembali ke rumahnya yang berada di desa. Di rumah tersebut suasananya 

sangat hangat dan nyaman. Warna yang digunakan adalah warna jingga dengan 

sumber cahaya terang namun keseluruhan shot terlihat hangat dan halus. Warna 

jingga yang terdapat pada shot ditemukan pada seluruh asetnya seperti tomat yang 

tergantung, dinding, baju ibunya dan lainnya. Warna jingga tersebut dipadukan 

dengan berbegai shade dari warna jingga yaitu cokelat yang menunjukkan kesan 

rumah (Fusco, 2016). 

 

 

Gambar 3.12. Warna hangat pada film Ratatouille. 

(Ratatouille, Bird & Pinkava, 2007) 

 

3. Big Hero 6 (Hall & Williams, 2014) 

Pada adegan ini, Hiro masih terasa sedih karena Baymax telah tiada, namun ia 

menemukan memory card yang dahulunya punya Baymax. Hiro pun kembali 

membuat Baymax, dan saat ia telah berhasil membuat Baymax, hari diubah menjadi  
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sore hari sehingga terlihat lebih hangat dan lebih menyenangkan untuk keduanya. 

Transisi yang digunakan adalah fade to black lalu pindah ke shot berikutnya. Sama 

halnya seperti pada film One Day, warna hangat yang digunakan adalah warna 

jingga dengan sinar cahaya kuat yang memberikan kesan spotlight lembut. Lalu 

juga dipadukan dengan shade warna jingga yaitu cokelat. 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Warna hangat untuk menunjukkan kenyamanan. 

(Big Hero 6. Hall & Williams, 2014) 
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Pada adegan lain dalam film Big Hero 6 terdapat sebuah perubahan waktu. 

Pada adegan ini, Hiro sedang mengerjakan sebuah eksperimen untuk mendaftarkan 

dirinya di sekolah Tadashi. Terjadi sebuah hyperlapse yang menunjukkan 

perubahan waktu selama berhari-hari. Pada adegan tersebut, Hiro berada dalam 

garasinya dan terlihat cahaya matahari yang terus bergerak dari kanan ke kiri shot 

untuk menunjukkan matahari telah terbit dan terbenam. Disini juga terlihat 

perubahan value dan saturasi dari shot tersebut dimana pada saat terdapat matahari 

warna menjadi terang dan warm dengan warna kuning sedangkan pada saat malam 

terdapat dominan cool color yaitu biru untuk menunjukkan malam hari namun tetap 

terdapat warm color yaitu jingga pada beberapa titik dalam shot tersebut. Warna 

kuning dan jingga merupakan dua warna yang dapat terlihat digunakan untuk 

seluruh referensi yang ditemukan untuk suasana nyaman ini. Pada dasarnya warna 

kuning merupakan warna yang cerah dan dapat memberikan kesan yang ceria dan 

bahagia. 

 

Gambar 3.14 Perubahan waktu yang terjadi dalam Big Hero 6.  

(Hall & Williams, 2014) 
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Selain dari film Big Hero 6, kegunaan bayangan bergerak untuk 

menunjukkan perubahan waktu yaitu pada film The Croods (Micco & Sanders, 

2013). Film ini mementingkan perubahan waktu yaitu dari sore menjadi malam. 

Perbahan ini dilakukan dengan adanya pergerakan bayangan gelap yang lambat 

laun menutupi shot. Pada film tersebut, bayangan dibuat bergerak perlahan karena 

adanya kesedihan Eep yang tidak ingin terangnya sore hari untuk pergi. Awalnya 

keseluruhan shot ditutupi dengan warna jingga sehingga menunjukkan bahwa Eep 

merasa aman saat berada dalam terang lalu gelap datang dengan warna ungu gelap, 

ditambah dirinya dipaksa ayahnya untuk masuk ke goa yang tidak ia sukai. Bedanya 

dengan Big Hero 6 adalah pada film Big Hero 6 pergerakan bayangan dilakukan 

dengan cepat untuk menunjukkan bahwa Hiro pada film tersebut senang melakukan 

eksperimen-eksperimennya sedangkan Eep sedang merasa waktunya terlalu 

sebentar dan adanya kegelisahan. 

 

Gambar 3.15. Perubahan dari sore ke malam dalam film The Croods. 

(The Croods, Micco & Sanders, 2013) 

 

Perancangan Color Script.., Jennifer Karina, FSD UMN, 2018



70 
 

3.4.3.  Scene 5 Shot 9. 

Perubahan suasana yang terjadi adalah dari suasana berbahaya dan menakutkan 

bagi Bagus lalu berubah menjadi sebuah suasana dimana ia merasa tidak ada 

harapannya. Suasana panik disini terjadi sebentar dalam pikiran Bagus lalu jump 

shot ke shot ia berada di rumah dan suasananya sudah berubah. Referensi yang 

ditemukan adalah sebagai berikut: 

1. Sisters (Colombie, 2017) 

Warna paling tepat untuk dapat menggambarkan ketakutan adalah dengan warna 

merah yang memang merupakan tanda bahaya (Edwards, 2014). Dalam film 

Sisters, warna merah mendominasi seluruh shot dengan skema warna 

monokromatik. Film ini menceritakan mengenai dua orang kakak beradik yang 

tinggal dalam sebuah rumah besar namun berhantu. Maka, keduanya sering melihat 

dan merasakan hal-hal yang menyeramkan. Warna merah digunakan sebagai warna 

dominan dalam keseluruhan filmnya, menutupi muka dan mengubah warna seluruh 

asetnya juga menjadi merah. 

 

 

Gambar 3.16. Warna merah mendominasi shot. 

(Sisters, Colombie, 2017) 
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2. Morning Coffee (Av-ron, 2017) 

Morning Coffee merupakan film mengenai seorang lelaki yang merasakan sebuah 

hasrat untuk membuat cinta dengan wanitanya pada pagi hari. Dalam pikirannya 

muncul pikiran-pikiran kotor dan jahat. Dalam film Morning Coffee ini 

menggunakan warna merah sebagai warna utama yakni pada latar kosong shot 

tersebut, lalu digunakan warna ungu pada tubuh lelaki tersebut untuk menunjukkan 

bahwa hal tersebut merupakan sebuah imajinasi. 

 

 

Gambar 3.17. Warna merah mendominasi shot namun diberikan warna lain. 

(Morning Coffee, Av-ron, 2017) 

 

3. Paranorman (Butlet & Fell, 2012) 

Paranorman pada shot ini sedang berusaha untuk menghentikan the Witch. Warna 

yang mendominasi seluruh shot adalah warna hijau. Warna hijau menjadi warna 

latar, dan shade dari warna hijau tersebut digunakan untuk siluet menyeramkan 

pohon-pohon yang di belakang. Selain itu, warna hijau juga dijadikan sumber 

cahaya pada Norman. Warna hijau pada shot ini bertujuan untuk menunjukkan hal 
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yang keji dan jahat (Bellantoni, 2012). Pada shot ini, Norman pun panik dan takut 

akan Agatha namun ia juga takut tidak dapat menyelamatkan seluruh kotanya. 

 

 

 

Gambar 3.18. Warna hijau untuk menunjukkan adanya kejahatan. 

(Paranorman, Butler & Fell, 2012) 

 

4. Tangled (Greno & Howard, 2010) & Trolls (Mitchell & Dohrn, 2016) 

Pada film Tangled (Greno & Howard, 2010), Rapunzel hampir kehilangan Eugene 

dan ia merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Saturasi warna pun menjadi 

rendah agar menunjukkan adanya keputusasaan dan tidak ada warna dalam hidup 

Keduanya tanpa satu sama lainnya. Lalu juga ditambahkan warna gelap dan hitam 

untuk memberikan suasana bersedih dan duka. Hal yang sama juga dilakukan pada 

film Trolls (Mitchell & Dohrn, 2016). 
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Gambar 3.19. Saturasi rendah dengan warna gelap yang menunjukkan 

keputusasaan dan kesedihan. 

(Tangled, Greno & Howard, 2010) 

 

 

Gambar 3.20. Warna dengan saturasi sangat rendah dan gelap. 

(Trolls, Mitchell & Dohrn, 2016) 
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5. Frozen (Buck & Lee, 2013) 

Warna biru merupakan warna yang dapat memberikan kesan sedih (Triedman, 

2015). Dalam film Frozen (Buck & Lee, 2013), Elsa dan Anna yang baru 

kehilangan kedua orangtuanya tidak tahu harus berbuat apa dan pada shot tersebut 

terdapat warna gelap dan cool colors. Warna biru keunguan ini mengelilingi Elsa 

lalu menggelap ujung shot, seperiti vignette. Warna biru tersebut juga merupakan 

cool color yang menunjukkan kekuatan salju Elsa yang dingin. Warna gelap disini 

membuat aset-aset pada shot berkurang dan tidak mempengaruhi Elsa yang sedang 

terpuruk, seolah meja, kursi dan ranjang pada shot ini menyatukan dengan 

bayangan-bayangan. 

 

 

Gambar 3.21. Warna biru yang gelap mendominasi shot. 

(Frozen, Buck & Lee, 2013) 
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6. Isoviki (Nair, 2017) 

Pada film Isokivi (Nair, 2017) terjadi banyak perubahan waktu yang berjauhan 

walaupun berada di satu shot yang sama, seperti dari musim semi ke musim 

kemarau dan seterusnya. Maka, transisi yang digunakan adalah cut to. Transisi 

tersebut membuat penonton mengerti bahwa satu adegan tersebut telah selesai dan 

saatnya ke waktu berikutnya. Karena menggunakan transisi cut maka perubahan 

warna yang terdapat dalam film ini dapat berubah secara drastis dan terdapat banyak 

variasi. 

 

 

Gambar 3.22. Transisi cut dan perubahan warna pada film Isokivi. 

(Isokivi, Nair, 2017) 
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3.5. Eksperimen Visual 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di atas, eksperimen sesuai dengan 

referensi-referensi tersebut dilakukan untuk menemukan yang paling tepat untuk 

suasana yang ingin diangkat pada setiap shot batasan masalah yang diambil. 

 

3.5.1. Eksperimen Scene 2 Shot 15  

Pada shot ini, terjadi perubahan dari suasana tidak nyaman menjadi suasana 

menyeramkan dalam imajinasinya. Dari analisa sebelumnya, referensi yang 

digunakan untuk suasana tidak nyaman adalah Finding Dory (Stanton & MacLane, 

2016) dan Who’s Afraid of Mr. Greedy (Boucachard, 2011). Warna yang digunakan 

adalah warna hijau dan warna biru. Warna hijau dapat menunjukkan adanya 

kejahatan dan penyakit sehingga dapat memberikan kesan ketidaknyamanan 

sedangkan warna biru adalah cool color yang dapat memberikan kesan sedih dan 

terasingkan. Selain itu, shade gelap dari warna-warna tersebut digunakan untuk 

memberikan kesan menyeramkan juga. 

Dari kedua referensi yang telah disesuaikan dengan dampak psikologis dari 

warna tersebut dihasilkan dua alternatif sebagai berikut. Warna hijau dan warna 

biru merupakan warna dominan yang digunakan dalam kedua eksperimen ini. 

Namun dengan pertimbangan suasana yang sesuai dengan suasana yang ingin 

disampaikan lebih cenderung ke warna hijau yang tidak memberikan suasana sedih 

dan murung seperti warna biru. 
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Gambar 3.23. Eksperimen warna untuk menyampaikan suasana tidak nyaman. 

(sumber: pribadi) 

 

Kemudian untuk suasana menyeramkan dalam imajinasinya digunakan 

referensi dari film Coraline (Selick, 2009), Distance (De Jong, 2012) dan Sleeping 

Beauty (Geronimi, 1959). Hal yang sama dari ketiga film tersebut adalah adanya 

warna ungu yang menunjukkan kesan mistis dan supernatural. Warna ungu sendiri 

digunakan karena merupakan warna yang paling jarang dilihat di dunia nyata.  

Selain itu, warna yang digunakan juga merupakan warna yang relatif gelap atau 

bahkan hitam. Warna gelap disini bukan untuk menunjukkan kesedihan namun 

sebagai kontras dan juga adanya kesan menyeramkan. Pada film Distance (De Jong, 

2012), perubahan warna yang terjadi adalah pada aset-asetnya sehingga 

menunjukkan adanya anomali pada imajinasinya sehingga terlihat jauh dari 

kenyataan. Lalu dengan melihat referensi film Sleeping Beauty (Geronimi, 1959) 

terlalu berlebihan dengan adanya tambahan aset lain yang tidak ada dalam ruangan 

tersebut seperti asap sehingga lebih cocok digunakan referensi Distance (De Jong, 

2012). 
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Gambar 3.24. Eksperimen warna untuk menyampaikan suasana 

menyeramkan dalam imajinasi Bagus 

(sumber: pribadi) 

 

Pada shot ini transisi yang ingin dicapai tidak menunjukkan perubahan 

waktu yang panjang, yang ingin ditonjolkan adalah kecepatan perubahan suasana 

yang dialami oleh Bagus. Berdasarkan referensi yang terdapat sebelumnya, transisi 

yang dicoba adalah transisi dissolve dan wipe. Pada film Distance (De Jong, 2012), 

wipe dimulai dari hentakan kaki sang perempuan dan sekelilingnya berubah 

menjadi warna keunguan. Transisi tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan 

waktu karena langsung mengubah keseluruhan warna dalam satu shot yang sama.  

Pada Distance (De Jong, 2012),, sang perempuan merasa sekelilingnya 

berubah karena ketakutannya untuk mendekati lelaki yang ia sukai padahal hal-hal 
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yang ia takuti tidaklah masuk akal. Hal tersebut sama seperti Bagus yang juga takut 

akan hal-hal yang tidak masuk akal mengenai wawancaranya yang bahkan belum 

terjadi. Selain itu, transisi wipe merupakan transisi yang seakan mendorong satu 

gambar menjadi gambar selanjutnya, hal tersebut merupakan perubahan yang 

dirasakan oleh Bagus. Walaupun ia tidak ingin memasuki imajinasinya tersebut, 

dentuman oleh tentakel pada kaca pintu tersebut membuat Bagus tidak bisa 

menghentikannya memasuki suasana menyeramkan tersebut. 

Transisi wipe disini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Thompson & 

Bowen (2009) pada bukunya menyatakan bahwa transisi wipe tidak terdapat relasi 

visual antara kedua gambar yang hendak disambungkan namun pada film tersebut 

membuktikan bahwa transisi tidak hanya dapat digunakan untuk satu hal melainkan 

beberapa hal lain yang mungkin bertentangan dengan kebiasaan atau aturan yang 

terdapat dalam film-film lain. Seperti yang dikatakan Caldeano (2017), semua hal 

dalam film tidak memiliki satu aturan namun terdapat banyak cara yang dapat kita 

sampaikan dengan suatu cara. 

 

Gambar 3.25 Eksperimen transisi scene 1 shot 15.  

(sumber: pribadi) 
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Pada film Sleeping Beauty (Geronimi, 1959), perubahan dilakukan 

perlahan-lahan membangunkan suasana mengerikan sehingga menggunakan 

dissolve dan ditambahkan aksen-aksen seperti asap sehingga membuat keseluruhan 

scene menjadi lebih mistis dan mengerikan. Transisi dissolve ini memiliki sifat 

perubahan yang lambat dan tidak sesuai dengan imajinasi Bagus yang meracuni 

otaknya dengan sangat cepat. Pemikiran Bagus dari sebelum shot tersebut sudah 

teracuni maka tidak diperlukan untuk mengulang sebuah pesan yang sama. 

 

Gambar 3.26 Eksperimen transisi scene 2 shot 15. 

(sumber: pribadi) 

 

3.5.2. Eksperimen Scene 4 Shot 1 

Pada shot ini terjadi perubahan suasana dari tidak nyaman ke suasana nyaman pada 

sore hari. Warna yang digunakan untuk suasana tidak nyaman sama dengan warna 

yang digunakan pada eksperimen untuk scene 2 shot 15 sebelumnya, yaitu dengan 

alternatif warna hijau dan biru. Lalu suasana nyaman menggunakan referensi film 

One Day (Corcia, 2012), Ratatouille (Bird & Pinkava, 2007) dan Big Hero 6 (Hall 

& Williams, 2014). Ketiga tersebut menggunakan warna kuning dan jingga untuk 

menunjukkan kesan warm dan nyaman namun dengan perbedaan pada saturasi dan 

value warna jingga tersebut. 
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Suasana nyaman yang dibangun ini merupakan akibat dari rasa senang dan 

lega dari Bagus yang telah melalui proses wawancaranya. Lalu pada shot tersebut 

terdapat bayangan yang memberikan kesan halus dan kerumahan. Selain itu, 

bayangan tersebut merupakan hasil dari perubahan waktu yang terjadi dari matahari 

siang hari menjadi sore hari dimana matahari akan terbenam dan juga memberikan 

kontras. 

 

 

Gambar 3.27. Eksperimen warna untuk menyampaikan suasana nyaman. 

(sumber: pribadi) 

 

Transisi pada shot ini menggunakan referensi dari film One Day (Corcia, 

2012) dan Big Hero 6 (Hall & Williams, 2014). Pada film One Day (Corcia, 2012), 

digunakan transisi dissolve yang juga menunjukkan perubahan waktu dari siang 

hingga sore. Pada film tersebut juga terdapat perubahan suasana dari tidak nyaman 

menjadi nyaman sama halnya pada scene 4 shot 1 ini. Pada film Big Hero 6 (Hall 

& Williams, 2014), transisi yang digunakan adalah cut untuk menunjukkan adanya 

perubahan waktu yang tidak terlalu panjang namun perubahan suasana yang dicapai 

sama halnya dengan film One Day (Corcia, 2012). 
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Gambar 3.28 Eksperimen scene 4 shot 1.  

(sumber: pribadi) 

 

Perbedaannya adalah transisi dissolve menunjukkan perubahan yang halus 

dan pelan-pelan sehingga terlihat adanya sebuah dalam perubahan suasana yang 

terjadi sedangkan yang cut merupakan perubahan yang sangat cepat sehingga tidak 

menunjukkan suasana yang pelan-pelan berubah seperit halnya yang terjadi dalam 

ruang wawancara pada film MAMA. Selain itu jika disesuaikan dengan tulisan 

Thompson & Bowen (2009), transisi cut merupaka sebuah perubahan yang 

memiliki dampak kuat sedangkan dissolve berguna untuk menunjukkan sebuah rasa 

yang memang perubahannya perlahan-lahan. 

Transisi lain yang dicoba juga adalah mengikuti referensi dari Big Hero 6 

(Hall & Williams, 2014) dimana menggunakan hyperlapse yang menunjukkan 

adanya pergerakan bayangan yang dihasilkan oleh matahari siang hari dengan cepat 

berubah menjadi matahari sore hari; terbenam, yang terekam dalam shot tersebut. 

Transisi ini bukan salah satu teori transisi yang telah dipapar pada bab 2, namun 

menonton referensi film Big Hero 6 ini terlihat kemiripan pesan yang ingin 

disampaikan dengan scene 4 shot 1, namun hanya untuk mengenai perubahan waktu 

saja. Perubahan waktu itu pun sendiri tidak sama persis. Hyperlapse digunakan 
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untuk memperlihatkan perubahan waktu yang cukup panjang seperti pada film Big 

Hero 6, Hiro berhari-hari mengerjakan eksperimennya. 

 

Gambar 3.29 Eksperimen scene 4 shot 1  

(sumber: pribadi) 

 

Contoh lain dari transisi ini dapat ditemukan dalam film The Croods (Micco 

& Sanders, 2013). Namun dalam film tersebut bukan merupakan hyperlapse. 

Perubahan dari siang ke malam sangat penting karena merupakan sumber ketakutan 

keluarga tersebut adalah malam hari. Gerakan bayangan tersebut bukanlah transisi 

dari satu gambar ke gambar berikutnya melainkan sebagai fokus utama dari shot 

tersebut.Perubahannya signifikan karena dihasilkan oleh bayangan dari matahari 

yang lambat laun terbenamm menjadi malam; dari terang pada keseluruhan shot 

lalu bayangannya bergerak menutupi seluruh shot menjadi malam hari.  

 

3.5.3. Eksperimen Scene 5 Shot 9 

Eksperimen yang dilakukan untuk shot ini adalah eksperimen dari suasana bahaya 

berubah menjadi suasana dimana Bagus merasa tidak memiliki harapan. Untuk 

suasana bahaya dan takut digunakan referensi film Sisters (Colombie, 2017), 

Morning Coffee (Av-ron, 2017), dan Paranorman (Butlet & Fell, 2012). Warna 
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yang akan digunakan adalah warna merah dan hijau. Warna merah adalah warna 

yang mudah menunjukkan panik dan ketakutan, sedangkan warna hijau adalah 

warna yang dapat menunjukkan kejahatan dan penyakit. Kedua warna tersebut 

dapat menyampaikan suasana bahaya. Warna yang digunakan tetap dipadukan 

dengan value yang rendah agar tetap terdapat kontras dan juga terdapat kesan 

misteri. 

Dalam eksperimen yang pertama mengikuti referensi dari film Morning 

Coffee (Av-ron, 2017) yang memadukan warna merah dengan warna ungu untuk 

menghasilkan komposisi yang harmonis namun suasana yang ingin disampaikan 

dalam film MAMA tidak sampai seekstrim film referensi tersebut. Dalam MAMA, 

Bagus ketakutan tapi tidak berlebihan seperti karakter dari Morning Coffee (Av-

ron, 2017) karena setelah itu suasana yang terjadi adalah keputusasaan sehingga 

lebih baik menggunakan sesuai referensi Sisters (Colombie, 2017). 

 

 

Gambar 3.30 Eksperimen warna untuk menyampaikan suasana bahaya. 

(sumber: pribadi) 
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Gambar 3.31. Eksperimen warna untuk menyampaikan suasana bahaya. 

(sumber: pribadi) 

 

Berikutnya adalah eksperimen warna untuk suasana tidak ada harapan. Pada 

shot ini, digunakan referensi film Tangled (Greno & Howard, 2010), Trolls 

(Mitchell & Dohrn, 2016) dan Frozen (Buck & Lee, 2013). Warna-warna yang 

digunakan adalah warna dengan saturasi rendah dan value yang gelap. Referensi 

dari film Trolls (Mitchell & Dohrn, 2016) tersebut memperlihatkan keseluruhan 

shot yang mengalami kepedihan yang mendalam hingga warna dari kehidupan 

Bagus hilang sehingga saturasi sangatlah rendah. 

Sama halnya seperti dalam film Tangled (Greno & Howard, 2010) juga 

menggunakan saturasi rendah dengan lighting tegas sehingga terlihat sebuah shot 

yang dramatis. Lain halnya dengan Frozen (Buck & Lee, 2013), shot dimana Elsa 

sedang bersedih karena orangtuanya telah meninggal dan tidak tahu harus 

bagaimana digunakan warna biru yang seperti dikatakan Triedman (2015) 

merupakan warna untuk menunjukkan kesedihan. Suasana yang ingin disampaikan 

pada batasan masalah ini adalah Bagus yang tidak memiliki harapan lagi sehingga 

lebih cocok menggunakan referensi dari Trolls (Mitchell & Dohrn, 2016) dimana 
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saturasi sangatlah rendah bahkan hingga seolah tidak ada warna dalam shot 

tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 3.32. Eksperimen warna untuk menyampaikan suasana tidak ada harapan. 

(sumber: pribadi) 

 

Transisi yang dicoba untuk shot ini mengambil referensi dari film Isoviki 

dan One Day (Corcia, 2012). Pada film Isoviki (Nair, 2017), transisi yang 

digunakan adalah cut. Transisi tersebut menunjukkan adanya perubahan waktu 

yang cukup jauh dan perubahan suasana yang cepat dan drastis. Transisi cut 

digunakan untuk memperlihat sebuah perubahan dimana aksi yang sedang 

dilakukan masih sama dengan gambar yang sebelumnya. Pada shot ini, Bagus 

masih terbengong hingga ia sampai di rumah karena ia tidak tahu harus berbuat apa. 

Menurut Thompson & Bowen (2009), perubahan gambar dengan transisi cut 
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merupakan sebuah perubahan pada informasi yang baru dan memiliki dampak yang 

kuat atau dapat dikatakan drastis sama halnya seperti Bagus yang perubahannya 

drastis dari ia merasa berasa dalam bahaya berubah menjadi ia yang tidak memiliki 

harapan. 

 

Gambar 3.33 Eksperimen transisi scene 5 shot 9.  

(sumber: pribadi) 

Transisi lain yang dicoba adalah dissolve sehingga perubahan dengan 

transisi ini terkesan perlahan sehingga tidak sesuai dengan perubahan yang ingin 

disampaikan. Transisi ini dicoba karena menurut Thompson & Bowen (2009), 

dissolve merupakan sebuah transisi yang juga membawa pesan emosional namun 

perubahan yang dibuatnya adalah perubahan yang perlahan sehingga tidak sesuai 

dengan perubahan yang terjadi pada Bagus dalam film MAMA. 

 

Gambar 3.34 Eksperimen transisi scene 5 shot 9. 

(sumber: prbadi) 
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