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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penulis akan merancang pencahayaan untuk memvisualisasikan suasana 

tertekan dalam film animasi 3D yang berjudul “Little Hope”. Dalam merancang 

pencahayaan tersebut, penulis akan lebih terfokus pada warna pencahayaan yang 

dapat mewakili suasana tertekan dan tiga sudut pencahayaan. Penulis melakukan 

analisa beberapa referensi film dan menggunakan teori-teori tertentu sebagai 

acuan dalam merancang pencahayaan. 

Berdasarkan dari teori-teori pada bab II, penulis akan merancang 

pencahayaan dengan three points lighting menggunakan standard spot light. 

Warna-warna pencahayaan akan lebih mendominasi dibandingkan dengan warna-

warna objek yang ada pada scene tersebut. Pengumpulan data yang dilakukan 

untuk merancang pencahayaan ini adalah dengan mempelajari teori-teori dari 

beberapa buku pencahayaan, kemudian menganalisa film-film yang cocok dengan 

teori-teori tersebut lalu mengaplikasikannya dalam perancangaan. 

3.1.1 Sinopsis 

Pada tahun 2320, peran dalam membangun dan perawatan gedung di 

Indonesia sudah digantikan dengan robot. pada awalnya manusia menciptakan 

satu jenis robot yaitu CE-007. Namun seiring waktu berjalan, energi dalam robot 

– robot tersebut mulai habis dan satu per satu mati. Namun para ilmuan 
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menemukan sumber energi baru yang diletakan pada sebuah robot dengan 

teknologi terbaru bernama NH-001.  

Kecanggihan dari robot baru ini menimbulkan perasaan iri pada CE-007 

dimana mereka merasa bahwa NH-001 menjadi robot terbaik dan merebut 

perhatian manusia dari mereka sehingga CE-007 berusaha untuk merebut 

perhatian manusia lagi, yaitu dengan cara mendapatkan energi tidak terbatas yang 

dimiliki oleh NH-001. 

3.1.2 Posisi Penulis 

Dalam Skripsi ini penulis sebagai perancang pencahayaan untuk 

memvisualisasikan suasana tertekan dalam film animasi 3D “Little Hope”.  

3.1.3 Objek Penelitian 

Berdasarkan cerita dan storyboard, objek yang akan diteliti oleh penulis 

adalah scene 10 shot 77, 78, dan 79. Scene 10 merupkan scene yang berada di 

exterior dan perancangan pencahayaan difokuskan pada memvisualisasikan 

suasana tertekan. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah observasi dan 

eksperimen. Metode obeservasi dicapai dengan meneliti dan menganalisa 

beberapa film yang sesuai dengan bahasan penulis dari segi cerita dan visual. 

Beberapa film lain seperti Sintel dan Home Sweet Home digunakan untuk 

mempelajari bagaimana merancang pencahayaan yang tepat dan dapat 

diaplikasikan kedalam film. 
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Dalam merancang pencahayaan untuk memvisualisasikan suasana 

tertekan, penulis akan lebih menggunakan standard light karena objek-objek yang 

ada pada scene 10 tidak menggunakan ukuran real world sehingga tidak 

diperlukan pengukuran yang akurat seperti pada photometric lighting. 

Perancangan pencahayaan ini juga akan menggunakan set base lighting dimana 

pencahayaan tersebut akan digunakan untuk scene 10 dari shot 77 hingga shot 79. 

Aspek-aspek yang akan diteliti dari acuan adalah intensitas pencahayaan yang 

sesuai untuk memvisualisasikan suasana tertekan, warna-warna pencahayaan yang 

sesuai, dan penggunaan pencahayaan tambahan. 

Metode eksperimen bertujuan untuk merancang pencahayaan yang tepat 

dan rendering yang efisien. Metode ini diperlukan untuk mencapai kesan tertekan 

dari pencahayaan. Pencahayaan yang akan digunakan adalah standard lighting 

karena diperlukan untuk mendapatkan kesan dramatis dari scene tersebut sehingga 

penulis akan lebih terfokus pada bagaimana mengembangkan suatu suasana 

daripada membuat kesan realis. Cerita dari film yang akan dibuat oleh penulis dan 

timnya merupakan cerita yang ringan dan mudah dipahami sehingga tidak perlu 

untuk membuat pencahayaan yang sangat realis. Standard light juga digunakan 

untuk memperoleh kualitas gambar yang cukup baik dengan waktu render yang 

efisien. Penulis juga akan membuat beberapa jenis pencahayaan untuk 

menganalisa perbedaan kesan yang diberikan dengan warna, intensitas, 

penempatan dan jumlah pencahayaan. 
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3.3. Tahapan Kerja 

 

Gambar 3.1 Tahapan Kerja 

Penulis memulai tahapan kerja dengan membatasi masalah-masalah dan 

membaginya menjadi tiga yaitu; intensitas cahaya, warna cahaya, dan penempatan 

cahaya. Pembatasan pada instensitas cahaya dibuat karena suasana tertekan 

didapatkan pada intensitas tertentu. Penulis memfokuskan temperatur warna untuk 
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memberi kesan tertekan dan menyesuaikan temperatur warna dengan keadaan 

dalam cerita karena temperatur warna memiliki peran yang cukup penting dalam 

membangun suatu suasana. Berbagai teori warna yang berbeda-beda penulis akan 

meneysuaikan dan memilih warna-warna tertentu yang dapat memvisualisasikan 

suasana tertekan. Penempatan cahaya juga dibatasi oleh penulis karena 

membangun suatu suasana juga dapat dari penyebaran pencahayaan itu sendiri. 

Penulis kemudian melakukan studi teori-teori yang mempelajari hal-hal tersebut. 

Studi ini dilakukan dengan memepelajari dari berbagai buku dan website yang 

jelas dan akurat. 

Berbagai teori dikumpulkan dan digabungkan sebagai hasil dari gabungan 

teori dari ketiga batasan. Berdasarkan teori-teori yang didapat oleh penulis, 

informasi tersebut digunakan untuk menganalisa film-film yang sesuai atau cocok 

dengan perancangaan pencahayaan penulis. Penulis mendapatkan empat film 

animasi yang sesuai yaitu; Sintel, Caldera, Home Sweet Home, The Face Thief, 

dan Tzadik. Film animasi Sintel dan Home Sweet Home digunakan oleh penulis 

sebagai acuan pencahayaan seperti intensitas dan posisi cahaya. Film animasi 

seperti Caldera, Tzadik dan The Face Thief digunakan oleh penulis karena warna-

warna dari beberapa adegan film tersebut menggunakan warna-warna yang sesuai 

dengan suasana tertekan. 

3.4. Acuan  

Penulis menggunakan beberapa film animasi sebagai referensi untuk 

perancangan pencahayaan yang akan dibuat oleh penulis.  Dalam mempelajari 
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temperatur warna pencahayaan, penulis menggunakan colour palette generator 

untuk mendapatkan warna-warna pada adegan film referensi untuk menghindari 

pengambilan warna yang subjektif. Aplikasi tersebut dapat ditemukan pada 

website www.canva.com.  

 

3.4.1. Sintel 

Berikut adalah beberapa referensi pencahayaan untuk film animasi 3D: 

 

Gambar 3.2 Pencahayaan Sintel 

 (Sintel/Blender Foundation/https://youtu.be/HomAZcKm3Jo, 2010) 

Salah satu pencahayaan dengan intensitas rendah yang sesuai dengan teori 

dalam membangun suasana tertekan. Berdasarkan teori intensitas mempengaruhi 

suasana, Sintel dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang pencahayaan 

dengan intensitas rendah. Namun, dalam adegan ini tidak mendukung kesan 

tertekan dalam pewarnaan. Selain itu, pencahayaan seperti gambar di atas juga 

mengurangi jarak pengelihatan penonton. Berdasarkan dari gambar di atas dapat 
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dilihat perbandingan antara key light dan fill light yang sangat besar. Fill light 

memberikan bayangan yang halus dan mengisi daerah-daerah yan gelap. 

 Berdasarkan dari referensi di atas, pencahayaan di atas dapat 

menggunakan pencahayaan dengan intensitas dan penempatan pencahayaan low-

key. Hal ini dapat dilihat dari bayangan yang menutupi bagian tokoh. Intensitas 

key light dan fill light terlihat sanagt berbeda sehingga menghasilkan bayangan 

yang kasar. Penempatan pencahayaan low-key juga dapat dilihat dari arah 

pencahayaan key light yang berasal dari api unggun atau terang bulan. Pada 

adegan yang menggunakan api unggun, menghasilkan warna-warna dengan kesan 

yang hangat berbeda dengan adegan di sebuah gua pada malam hari yang 

menghasilkan warna-warna dingin sehingga suasana yang dihasilkan pun berbeda. 

Hal ini menunjukkan perbedaan temperatur warna dapat memberikan kesan yang 

berbeda-beda pada adegan dalam film. 

3.4.2. Home Sweet Home 

 

(Home Sweet Home/Home Sweet Home Team / https://youtu.be/aKRZn0uS6eA, 2014) 

Home Sweet Home dapat memberi kesan sedih karena dalam gambar 

tersebut kedua tokoh terlihat sedang berjuang untuk hidup dan melanjutkan 

Gambar 3.3 Pencahayaan Home Sweet Home 
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perjalanannya hingga pada akhirnya tokoh yang satu ditinggalkan oleh tokoh 

lainnya. Pencahayaan seperti gambar di atas lebih memeberi kesan sedih, namun 

penulis menggunakannya sebagai pencahayaan dengan intensitas rendah tanpa 

mengurangi kemampuan cahaya dalam memberikan visibilitas kepada penonton. 

Perbandingan key light dan fill light dalam adegan ini lebih tipis dikarenakan 

bayangan yang gelap hampir tidak ditemukan dalam gambar sehingga gambar 

yang dihasilkan menjadi lebih dramatis. 

Gambar di atas menunjukan teori intensitas dan penempatan pencahayaan 

yang high key dikarenakan intensitas key light dan fill light yang tidak jauh 

berbeda. Bayangan yang dihasilkan pun tidak kasar sehingga hampir seluruh 

bagian pada tokoh dapat terlihat dengan jelas. Walaupun adegan-adegan dalam 

gambar tersebut menggambarkan suasana yang negatif, pencahayaan seperti ini 

berdasarkan teori intensitas dan penempatan pencahayaan mempengaruhi suasana 

yang ingin disampaikan dengan mengatur seberapa dingin atau hangatnya warna 

yang dihasilkan pada gambar. 

Penempatan pencahayaan di atas dapat dilihat dari bagian yang terang 

pada tokoh. Hal tersebut dapat menunjukkan pencahayaan key light berasal dari 

samping tokoh atau berasal dari api unggun. Fill light dapat dilihat dari daerah 

sekitar karakter yang tidak tertutup dengan bayangan gelap sehingga dapat 

dikatakan bahwa fill light pada film tersebut berada di depan tokoh atau di 

belakang tokoh pada film Home Sweet Home. Api unggun menunjukkan 

kehangatan dalam adegan walapun adegan tersebut menceritakan suasana sedih 

dan pada gambar di berikutnya menunjukkan suasana sedih pada pagi hari. Hal ini 
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menunjukkan bahwa pencahayaan dapat diatur sedemikian rupa untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan dalam cerita. 

3.4.3. Caldera 

Berikut adalah referensi warna untuk membuat suasana tertekan: 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Warna Suasana Caldera 

(Caldera/Evan Viera / https://youtu.be/x7QqijTXvaU, 2013) 
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Caldera adalah film yang mendekati dengan teori-teori yang dipakai oleh 

penulis. Warna-warna monochromatic dari warna merah sangat sesuai dengan 

teori warna yang menggambarkan agresif. Teori untuk penempatan pencahayaan 

yaitu three points lighting juga sesuai dengan adegan dalam film ini. Intensitas 

cahaya dalam film Caldera juga masih terlihat gelap untuk memberi kesan 

tertindas dan tertekan. Walaupun film ini cenderung menggunakan warna-warna 

gelap seperti coklat dan merah tua, hal tersebut tetap memberi kesan tertekan 

dalam adegan karena intensitas yang rendah mendukung dalam membuat suasana 

tertekan sesuai dengan teori low key. Warna-warna tersebut dapat disesuaikan 

dengan teori warna menurut Katatirkarn dan Tanzillo (n.d.) yang menggunakan 

warna merah untuk membuat perasaan benci dan kesal yang timbul dikarenakan 

perasaan tertekan. Film ini juga menunjukkan temperatur warna yang panas 

dengan menggunakan warna merah untuk membuat suasana yang negatif. 

Berdasarkan gambar di atas, intensitas key light dan fill light cukup 

berbeda sehingga menghasilkan bayangan-bayangan yang kasar menutupi objek 

dan tokoh. Dalam adegan ini pencahayaan yang digunakan dapat dikatakan 

menggunakan pencahayaan low key. Gambar tersebut juga menunjukan adanya 

pencahayaan rim key dimana bagian pinggir objek terlihat lebih terang dan 

pencahayaan yang berasal dari belakang tokoh atau objek. Intensitas yang rendah 

dan penempatan pencahayaan yang tidak terlalu tinggi dapat mendukung dalam 

membangun suasana tertekan. 
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3.4.4. The Face Thief 

 

 

 

(The Face Thief / Primer Frame / https://youtu.be/VzbSehps3FI, 2014) 

Film animasi The Face Thief menggunakan warna-warna yang mirip 

dengan Caldera. Hal yang membedakannya dengan Caldera adalah intensitas 

pencahayaannya yang lebih terang walau dalam keadaan pada malam hari. 

Pencahayaan dengan intensitas seperti The Face Thief membuat daerah sekitar 

Gambar 3.5 Warna Suasana The Face Thief 
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kamera terlihat dengan jelas sehingga penonton dapat melihat benda atau 

lingkungan sekitar tokoh dengan jelas. Temperatur warna yang digunakan dalam 

film The Face Thief cenderung warna-warna panas seperti merah dicampurkan 

dengan warna-warna gelap lainnya seperti hitam, abu-abu dan coklat. Warna-

warna tersebut merupakan warna-warna sesuai dengan teori warna menurut 

Colour Affects. Warna abu-abu dapat menggambarkan kesan depresi dan mental 

yang lemah, warna merah menggambarkan kesan agresif dan bahaya, dan warna 

hitam menggambarkan kesan tertekan. 

Film The Face Thief juga dapat menjadi salah satu yang dapat mendukung 

suasana tertekan. Intensitas key light dan fill light terlihat sangat jauh berbeda 

sehingga bayangan yang dihasilkan juga hampir menutupi seluruh gambar dan 

hanya menerangi bagian-bagian tertentu. Pencahayaan The Face Thief hampir 

sama dengan Caldera hanya saja dalam The Face Thief penggunaan rim key 

sangat sedikit sehingga banyak gambar yang menghasilkan daerah sekitar tokoh 

yang cukup gelap. Film ini memang banyak menggunakan warna-warna gelap 

seperti hitam dan warna hitam tersebut membuat intensitas dalam film tersebut 

menjadi intensitas low key yang menggambarkan suasana yang negatif. 
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3.4.5. Tzadik 

 

 

Gambar 3.6 Warna Suasana Tzadik 

(Tzadik / Oriel Berkovits / https://youtu.be/VzbSehps3FI, 2014) 

Tzadik merupakan film animasi yang menceritakan depresi seseorang. 

Berbeda dengan film lainnya, Tzadik menggunakan warna-warna dingin seperti 

biru yang dicampur dengan abu-abu. Intensitas pencahayaan yang digunakan 

rendah agar memperlihatkan depresi tersebut. Film Tzadik menggunakan warna-

warna dingin sehingga terkesan lebih pasif. Tzadik digunakan sebagai referensi 

oleh penulis sebagai acuan warna suasana alternatif. Berdasarkan teori tertekan 

pada bab 2, perasaan tertekan juga dapat menimbulkan perasaan sedih yang 

berkepanjangan dan menurut teori Katatirkarn dan Tanzillo (n.d.), warna biru 

merupakan warna yang dapat menggambarkan perasaan sedih. 

Berdasarkan dari gambar di atas, pencahayaan Tzadik menggunakan low key 

dengan menambahkan rim key dimana dapat dilihat pada pinggiran tokoh yang 
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terang. Film ini membuat bayangan menutupi tokoh untuk memperlihatkan 

suasana yang ingin dibangun oleh pembuat film ke penonton. Intensitas rendah 

mewakili susasana yang negatif dan dramatis sehingga sesuai dengan teori low 

key. Penggunaan rim key adalah untuk memperlihatkan gerakan-gerakan tokoh 

pada film tersebut. 

3.5.  Acuan Sore Hari 

 

 

Gambar 3.7 Referensi Sore Hari Wall-E 

(Wall-E / Pixar Animation Studios, 2008) 

Referensi ini akan digunakan sebagai acuan untuk penulis dalam merancang 

langit pada sore hari. Hal ini dilakukan karena dalam cerita, adegan yang dipilih 
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oleh penulis terjadi pada sore hari. Referensi ini juga digunakan untuk meneliti 

warna pencahayaan yang cocok untuk menggambarkan keadaan sore hari. Warna-

warna yang digunakan cenderung merah dengan langit yang abu-abu gelap. 

Berdasarkan gambar, terdapat bayangan yang tidak halus dan panjang 

dikarenakan cahaya yang berasal dari arah penonton ke arah layar. Bayangan 

tokoh atau objek pada sore hari pun menjadi lebih panjang. Temperatur warna 

yang digunakan cenderung panas seperti yang ada pada referensi di atas. 

 

Gambar 3.8 Referensi Sore Hari The Lorax 

(The Lorax / Illumination Entertainment, 2012) 

Penulis juga menggunakan referensi di atas sebagai acuan warna yang dapat 

memberi kesan sore hari pada scene 10. Warna-warna yang digunakan 

berdasarkan referensi di atas adalah warna orange atau kuning dengan warna 

langit yang biru keabu-abuan. Referensi ini juga digunakan sebagai acuan 

tambahan dari referensi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan scene 10 

sehingga pencahayaan yang dirancang dapat memberi kesan tertekan.  
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Gambar 3.9 Referensi Sore Hari Home Sweet Home 

(Home Sweet Home/Home Sweet Home Team / https://youtu.be/aKRZn0uS6eA, 2014) 

Referensi sore hari ini didapatkan dari film Home Sweet Home. Referensi 

ini digunakan untuk menganalisa bayangan pada tokoh serta arah cahaya sore 

hari. Bayangan pada tokoh terlihat panjang dan warna bayangan yang cukup 

gelap. Referensi ini dapat dijadikan untuk membuat bayangan yang menutupi 

tokoh pada adegan scene 10. Beberapa acuan tambahan sore hari pada sekitar jam 

6 juga digunakan oleh penulis. 

 

Gambar 3.10 Acuan sore hari pada sekitar jam 6 sore (Cold) 

(Dokumentasi pribadi) 

Acuan di atas digunakan oleh penulis untuk mendapatkan kesan sore hari 

pada jam 6 sore sebagai acuan alternatif dalam perancangan pencahayaan. Hal ini 
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digunakan juga untuk menyesuaikan dengan cerita film Little Hope. Berdasarkan 

gambar di atas warna-warna yang ditimbulkan cenderung warna-warna dengan 

temperatur yang dingin seperti biru. Pencahayaan dapat dikatakan berasal dari atas 

karena terlihat dari atap rumah yang lebih terang daripada daerah sekitarnya, 

selain itu pencahayaan seperti lampu juga dapat digunakan untuk menyinari 

adegan. 

 

Gambar 3.11 Acuan sore hari pada sekitar jam 6 sore (Warm) 

(Dokumentasi pribadi) 

Gambar di atas adalah referensi sore hari di hari yang sama, tempat yang 

sama dan waktu yang tidak berbeda jauh. Referensi ini dapat dijadikan acuan 

penulis untuk membuat kesan sore hari dengan temperatur warna yang lebih 

hangat. Hal ini dilkakukan untuk menjadikan referensi ini sebagai acuan dalam 

merancang pencahayaan sore hari pada pencahayaan 1. Gambar 3.11 di atas 

cenderung terlihat lebih hangat dibandingkan dengan gambar 3.10 dimana 

temperatur gambar terasa dingin dengan menggunakan warna biru. Intensitas 

cahaya juga terlihat lebih gelap dibandingkan dengan acuan lainnya. Hal tersebut 

dapat dilihat pada bagian atap rumah yang terlihat lebih gelap. 

Perancangan Pencahayaan Untuk..., Juan Chi Guan, FSD UMN, 2018



40 

 

 

Gambar 3.12 Acuan sore hari pada sekitar jam 6 sore (Bright) 

(Dokumentasi pribadi) 

Pada gambar di atas, acuan ini akan digunakan untuk merancang 

pencahayaan 3 dengan sore hari yang lebih cerah. Sore yang cerah dapat terlihat 

pada atap rumah yang terlihat lebih jelas serta temperatur warna yang lebih 

hangat. Berdasarkan acuan di atas dapat dilihat pencahayaan sore hari pada 

gambar 3.12 menjadi lebih terang dibandingkan dengan referensi sore hari 

lainnya. Langit yang lebih cerah dan lebih jelas dapat memberikan kesan cerah di 

sore hari. Penggunaan warna-warna hangat juga dapat membantu dalam membuat 

suasana sore. 
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Gambar 3.13 Acuan sore hari 1 

(Sunset Landscape/Pattama Choomsree/https://www.pexels.com/photo/sunset-landscape-111755/, 

2015) 

 

Gambar 3.14 Acuan sore hari 2 

(My beautiful hometown Sunset/Jason Blackeye/https://unsplash.com/photos/GPPAjJicemU, 

2017) 

Gambar-gambar sore hari di atas adalah untuk memperlihatkan sore hari 

yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan warna pada 

suasana sore hari, selain itu gambar-gambar di atas juga dapat menjadi acuan 
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untuk penulis dalam merancang pencahayaan sore hari yang menggunakan warna-

warna panas seperti merah dan warna-warna hangat seperti orange atau kuning. 

3.6. Storyboard 

Berikut ini adalah acuan shot untuk penyusunan pencahayaan berdasarkan 

storyboard “Little Hope” yang terjadi pada sore hari. Hal ini dilakukan oleh 

penulis untuk menganalisa kemana kamera menghadap serta bagaimana 

merancang pencahayaan yang juga dapat sesuai dengan cerita Little Hope. Penulis 

melakukan ini juga untuk menyesuaikan perancangaan pencahayaan dengan cerita 

sehingga cerita dapat tersampaikan dengan baik ke penonton. 

 

Gambar 3.15 Acuan shot dari storyboard Little Hope Scene 10 shot 77 

Pada shot 77, menceritakan keadaan tokoh NH mulai tersadar setelah 

dijatuhkan dari tebing dan tertangkap oleh robot-robot CE lain. Pada shot ini tidak 

ada pergerakan kamera dan memperlihatkan bayangan tokoh CE-007 yang 

menutupi bagian tubuh NH. Jenis shot pada shot ini adalah three shot dimana 

terdapat tiga tokoh dalam satu shot. 
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Gambar 3.16 Acuan shot dari storyboard Little Hope Scene 10 shot 78 

Pada shot 78, menceritakan tokoh CE-007 menceritakan niatnya untuk 

mengambil energi yang ada di dalam tubuh NH. Pencahayaan pada billboard 

terpancar dari belakang tokoh CE-007 sehingga dapat membuat penekanan pada 

tokoh CE-007 pada shot tersebut. Shot ini menggunakan close-up untuk 

memperlihatkan muka tokoh CE-007. Dalam shot ini masih tidak ada pergerakan 

kamera. Pada shot ini warna pencahayaan pada billboard berubah menyesuaikan 

dengan cerita. 
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Gambar 3.17 Acuan shot dari storyboard Little Hope Scene 10 shot 79 

Shot 79 menggunakan pergerakan kamera zoom in pada tokoh NH. Shot ini 

meenceritakan NH yang sudah sadar dan meronta agar terlepas dari genggaman 

tokoh CE-007. Bayangan CE-007 mulai menutupi NH secara perlahan. Warna 

pencahayaan pada shot ini menjadi warna dengan value yang kuat. Storyboard 

berguna untuk membantu penulis dalam merancang pencahayaan sehingga 

rancangan tersebut menjadi sesuai dengan adegan yang ada pada film. Rancangan 

pencahayaan juga dapat membantu dalam menceritakan adegan film sehingga 

cerita dapat tersampaikan dengan baik ke penonton. 

3.7. Acuan Pencahayaan Billboard 

Penulis melakukan analisa pencahayaan billboard dikarenakan pencahayaan 

pada adegan yang ada pada storyboard menggunakan pencahayaan yang berasal 

dari billboard.  
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Gambar 3.18 Acuan pencahayaan dari billboard 1 

(Dokumentasi pribadi) 

Berdasarkan gambar di atas, intensitas pencahayaan pada billboard 

merupakan intensitas yang paling tinggi sehingga dapat dilihat bayangan yang 

dihasilkan pada motor merupakan bayangan yang kasar. Gambar di atas dapat 

digunakan oleh penulis untuk membuat pencahayaan terutama untuk 

memperlihatkan bayangan yang akan terlihat pada NH-001. Acuan dilakukan juga 

untuk membantu teori rim key yang digunakan oleh penulis untuk merancang 

pencahayaan. Acuan ini memperlihatkan daerah sekitar motor yang diterangi dari 

belakang sehingga sesuai dengan teori rim key. 
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Gambar 3.19 Acuan pencahayaan dari billboard 2 

(Dokumentasi pribadi) 

Penulis memotret dari sudut yang berbeda untuk melihat bayangan motor 

yang menutupi jalan sebagai acuan untuk adegan pada shot 77 dan shot 79. Hal ini 

dilakukan agar perancangan pencahayaan sesuai dengan cerita sehingga cerita 

dapat tersampaikan dengan baik. Kegunaan dari pencahayaan ini selain untuk 

menceritakan adegan adalah untuk membantu membangun kesan tertekan dalam 

adegan. Teori rim key yang mengatakan pencahayaan untuk membuat siluet tokoh 

dan memperlihatkan gerakan spesifik dari tokoh sehingga acuan ini dapat 

disesuaikan dengan perancangan pencahayaan pada scene 10 dimana tokoh CE-

007 sudah menceritakan niat jahatnya. 
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3.8. Proses Perancangan 

Setelah menganalisa pencahayaan dari beberapa film animasi, penulis 

melakukan perancangan pencahayaan kemudian disesuaikan dengan referensi 

serta menggunakan warna-warna cahaya yang didapat dari referensi. Perancangan 

pencahayaan ini menggunakan standard spotlight. Penulis merancang 

pencahayaan menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap shot yang ada dalam 

scene 10.  

Penulis membagi proses perancangan menjadi tiga bagian yaitu dari 

penempatan pencahayaan, intensitas pencahayaan, dan temperatur warna untuk 

menyesuaikan dengan suasana tertekan. Penulis juga membuat beberapa jenis 

perancangan untuk mendapatkan perancangan yang sesuai dengan suasana 

tertekan. Pembuatan beberapa jenis perancangan adalah untuk menggabungkan 

teori serta referensi yang sudah didapatkan. 

3.8.1. Penempatan Pencahayaan 

Sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Kahrs (1996) pada bab 2 teori 

three points lighting yang mengatakan dalam merancang pencahayaan tidak ada 

formula yang pasti sehingga jumlah dan penempatannya dapat diatur sesuai 

dengan kebutuhan. Gambar-gambar berikut adalah penempatan dari beberapa 

perancangan pencahayaan yang ada dalam scene 10 shot 77 hingga shot 79. 

Penempatan pencahayaan berdasarkan teori three points lighting serta acuan-

acuan film seperti Wall-E, The Lorax, dan dokumentasi pribadi yang dapat 

memberikan kesan sore hari. Acuan lainnya seperti Sintel dan Home Sweet Home 
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juga akan digunakan untuk merancang pencahayaan untuk membuat suasana 

tertekan. 

 

Gambar 3.20 Penempatan Pencahayaan 1 

Berdasarkan dari gambar di atas pencahayaan yang digunakan adalah 

spotlight. Pencahayaan A adalah spotlight diletakan jauh dari objek untuk 

menerangi keseluruhan tokoh dan objek yang ada pada sekitarnya serta membuat 

kesan sore hari sehingga pencahayaan A digunakan sebagai key light sehingga 

pencahayaan A merupakan pencahayaan yang berasal dari matahari sore hari. 
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Pencahayaan B adalah spotlight yang diletakan lebih dekat dengan tokoh untuk 

menerangi bagian-bagian gelap tokoh sehingga tokoh dapat terlihat dengan jelas 

dan pencahayaan B digunakan sebagai fill light. Berdasarkan teori three points 

lighting pencahayaan B diletakan di arah yang berlawanan dengan key light. 

Pencahayaan C adalah pencahayaan yang digunakan sebagai rim key yang 

diletakan di depan billboard untuk memberi kesan tertekan. Pencahayaan C 

diletakan di depan billboard untuk memberi kesan seakan billboard tersebut 

bersinar pada adegan sehingga pencahayaan ini diperlukan untuk membangun 

suasana tertekan. Pencahayaan A dan B diletakan tinggi di atas adegan agar 

pencahayaan tersebut tidak terhalangi oleh objek-objek yang tinggi seperti tebing 

dan gedung. Referensi yang digunakan untuk penempatan pencahayaan 1 adalah 

Home Sweet Home. Berdasarkan referensi tersebut, pencahayaan fill light berasal 

dari atas. Referensi film lain seperti Wall-E dan Home Sweet Home juga 

digunakan untuk membuat kesan sore hari. 
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Gambar 3.21 Penempatan Pencahayaan 2 

Gambar di atas menunjukan penempatan perancangan pencahayaan 2. 

Penulis mendekatkan pencahayaan A dan pencahayaan B dan meletakan kedua 

pencahayaan tersebut lebih tinggi untuk menyesuaikan dengan keadaan dalam 

adegan. Penulis juga mengubah posisi pencahayaan A dan B untuk menemukan 

adanya kesan yang berbeda dengan pencahayaan lainnya. Penempatan ini 

menggunakan teori high key dimana pencahayaan berasal dari atas adegan.  
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Penempatan ini juga dilakukan untuk mendapatkan hasil apakah 

penempatan high key dapat membuat kesan negatif. Pencahayaan 2 merupakan 

pencahayaan alternatif. Pencahayaan 2 menggunakan teori penempatan high key 

dengan intensitas low key. Penempatan high key digunakan karena berdasarkan 

acuan sore hari jam 6 yang ditemukan oleh penulis, pencahayaan key light dan fill 

light dapat dikatakan berasal dari atas karena atap rumah yang dapat terlihat 

dengan jelas. Hal ini membuat pencahayaan A dan B ditempatkan sangat tinggi di 

atas adegan. Penempatan pencahayaan key light dan fill light berjarak lebih dekat 

daripada pencahayaan lainnya. Hal ini dikarenakan warna pencahayaan yang 

gelap serta intensitas yang rendah. 
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Gambar 3.22 Penempatan Pencahayaan 3 

Penempatan ini adalah kebalikan dari penempatan sebelumnya. 

Pencahayaan A sebagai key light ditukar dengan pencahayaan B sebagai fill light. 

Penempatan ini dibuat untuk mendapatkan kesan yang berbeda juga, selain itu 

untuk melihat apakah perubahan penempatan key light dan fill light berpengaruh 

dalam membuat suasana. Pencahayaan seperti ini juga untuk melihat kesan apa 
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yang ditimbulkan ketika pencahayaan yang terang seperti key light dan rim key 

berdekatan.  

Referensi yang mendukung penempatan ini adalah Wall-E dimana 

pencahayaan matahari berasal dari kamera atau dekat dengan kamera. Teori three 

points lighting yang mengatakan pencahayaan fill light ditempatkan berlawanan 

dengan key light juga digunakan pada penempatan pencahayaan 3. Pencahayaan B 

sebagai fill light diletakan lebih dekat dengan adegan agar dapat menyinari 

bagian-bagian tertentu sehingga tidak mengurangi kegunaannya sebagai fill light. 

3.8.2. Intensitas Pencahayaan 

Berdasarkan teori Katatirkarn dan Tanzillo (n.d.) dalam bab 2 yang 

membahas tentang intensitas pencahayaan, penulis merancang pencahayaan 

dengan teori yang berhubungan. Penulis menggunakan rim key yaitu pencahayaan 

dengan intensitas tinggi yang berada di belakang tokoh dan low key untuk 

menyesuaikan dengan keadaan yang ada dalam adegan. Beberapa perancangan 

lainnya menggunakan intensitas yang berbeda dengan low key untuk melihat hasil 

dari perbedaan intensitas tersebut. 
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Gambar 3.23 Pengaturan Intensitas Pencahayaan 1 

Pencahayaan C memiliki intensitas paling tinggi dikarenakan perannya 

sebagai rim key untuk menghasilkan pencahayaan dari belakang tokoh. 

Pencahayaan C yang terang dan berasal dari belakang tokoh juga dapat 

membangun suasana tertekan pada shot 77 dan 79 dan menyesuaikan dengan shot 

pada storyboard dimana bayangan tobot CE-007 terlihat menutupi robot NH-001 

sehingga memerlukan pencahayaan yang terang dari belakang robot CE-007 yang 

dapat menghasilkan bayangan serta memberi kesan tertekan pada shot tersebut. 

Pencahayaan A memiliki intensitas yang lebih rendah daripada pencahayaan C 

dikarenakan pencahayaan A digunakan untuk memberi kesan sore hari yang ada 

pada scene 10 dan juga untuk menerangi adegan tersebut secara keseluruhan. 

Pencahayaan B adalah pencahayaan dengan intensitas terendah karena 

pencahayaan tersebut digunakan untuk menerangi bagian yang gelap pada tokoh 

sehingga dapat memperlihatkan tokoh dengan jelas dan juga dengan adanya 

pencahayaan B dapat membantu membangun kesan sore hari sesuai dengan acuan. 
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Referensi yang digunakan untuk merancang intensitas pencahayaan 1 

adalah Home Sweet Home dan Wall-E. Film Home Sweet Home digunakan 

sebagai referensi untuk membuat suasana tertekan dengan intensitas tertentu. 

Perancangan ini juga berdasarkan dengan teori low key dimana key light dan fill 

light memiliki intensitas yang sangat berbeda. Penulis memilih intensitas fill light 

0.5 dikarenakan warnanya yang gelap untuk mengisi bagian gelap tokoh atau 

objek Penggunaan intensitas ini disesuaikan dengan referensi Wall-E agar dapat 

memberi kesan sore hari. 

 

Gambar 3.24 Pengaturan Intensitas Pencahayaan 2 

Penulis meningkatkan pencahayaan C adalah untuk mendapatkan hasil 

bayangan yang kasar sehingga dapat membuat kesan tertekan. Penulis juga 

meningkatkan intensitas pencahayaan A untuk menerangi adegan diakarenakan 

warna pencahayaan yang gelap. Pencahayaan B dikurangi sehingga perbedaan 

intensitas antara pencahayaan A dan B sangat drastis. Pembuatan pencahayaan ini 
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adalah untuk memperkuat warna biru yang dapat memberikan kesan negatif pada 

scene 10. 

Perancangan intensitas pencahayaan 2 berdasarkan teori low key dimana 

intensitas key light dan fill light sangat berbeda. Low key adalah teori penempatan 

dan intensitas pencahayaan dapat mempengaruhi suasana untuk mendapatkan 

kesan negatif dalam adegan. Perbandingan antara key lght dan fill light biasanya 

sangat berbeda jauh misalnya 1:5 atau lebih. Perbandingan tersebut dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan perancang dalam membuat pencahayaan yang 

dapat memeberikan kesan suasana tertekan. Key light menggunakan intensitas 2 

dikarenakan warna pencahayaannya yang cukup gelap sehingga memerlukan 

intensitas yang lebih. Referensi yang digunakan untuk merancang intensitas ini 

adalah referensi dari foto langsung sore hari pada jam 6. 

 

Gambar 3.25 Pengaturan Intensitas Pencahayaan 3 

Penulis merancang pencahayaan ketiga untuk mecoba mendapatkan kesan 

tertekan dengan intensitas pencahayaan A dan B tidak berbeda jauh. Intensitas ini 
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digunakan berdasarkan teori high key yang mengatakan pencahayaan key light dan 

fill light memiliki intensitas yang tidak berbeda jauh. Penulis merancang 

pencahayaan dengan intensitas seperti high key untuk melihat apakah intensitas 

tersebut dapat diaplikasikan ke adegan yang negatif. Seperti pencahayaan lainnya, 

Pencahayaan C dalam perancangan yang ketiga memiliki intensitas paling tinggi 

untuk mendapatkan bayangan tokoh CE-007 dan menyesuaikannya dengan shot 

pada storyboard. 

Perancangan intensitas pencahayaan ini dibuat berdasarkan teori intensitas 

dan penempatan pencahayaan high key. Teori high key adalah pencahayaan 

dengan intensitas yang tinggi dan perbandingan intensitas antara pencahayaan key 

light dan fill light yang hampir sama sehingga menghasilkan gambar yang jelas 

dan cerah. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk melihat apakah pencahayaan 

intensitas high key dapat memberikan kesan negatif untuk adegan. Pencahayaan 

ini menggunakan warna-warna yang terang sehingga penggunaan intensitas 

dibawah 1 untuk key light dan fill light disesuakan dengan kebutuhan untuk 

membuat suasana tertekan. 

3.8.3. Temperatur Warna pada Pencahayaan 

Temperatur warna yang digunakan untuk pencahayaan pada scene 10 shot 

77 hingga shot 79 cenderung menggunakan warna panas untuk menyesuaikan 

dengan acuan kesan sore hari. Berdasarkan dengan teori tertekan pada bab 2 yang 

mengatakan perasaan tertekan dapat menimbulkan juga perasaan kesal, benci dan 

marah sehingga penulis meneysuaikan dengan teori warna yang dibahas oleh 

Katatirkarn dan Tanzillo (n.d.) yang mengatakan warna merah menyimbolkan 
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perasaan kesal dan marah. Perancangan lainnya menggunakan warna-warna yang 

berbeda. Pencahayaan kedua menggunakan temperatur warna yang dingin seperti 

warna biru yang menjelaskan kesedihan yang dialami akibat perasaan tertekan 

secara terus menerus. Perancangan ketiga menggunakan warna-warna hangat 

seperti warna kuning. Warna tersebut digunakan oleh penulis karena berdasarkan 

teori yang didapatkan dari web Colour Affects yang mengatakan warna kuning 

dapat menunjukan suasana yang tertekan, selain itu warna kuning juga 

menyimbolkan perasaan takut serta rapuh. Perancangan pencahayaan dengan 

menggunakan warna temperatur yang berbeda juga dapat menghasilkan kesan 

yang berbeda juga sehingga eksperimen perancangan ini diperlukan untuk melihat 

hasil yang sesuai dengan suasana tertekan. 

Penulis menggunakan color generator dari website www.canva.com untuk 

menghindari pemilihan warna yang subjektif. Berbagai referensi juga digunakan 

dalam membuat warna-warna yang dapat memberi kesan tertekan dan kesan sore 

hari yang sesuai dengan cerita. Teori-teori dari perancangan penempatan dan 

intensitas juga berpengaruh dalam merancang temperatur warna pada 

pencahayaan yang akan digunakan. 
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Gambar 3.26 Color Mood Pencahayaan 1 Scene 10 shot 77 

Pada shot ini, robot NH-001 baru tersadar akibat jatuh dari tebing. 

Pergerakan animasi juga sangat sedikit pada shot ini dikarenakan tokoh yang baru 

tersadar. Hal ini membuat pencahayaan menggunakan warna-warna dengan value 

yang rendah namun tetap menggunakan warna-warna yang mewakili suasa 

tertekan. Penggunaan warna ini berdasarkan teori warna oleh Katatirkarn dan 

Tanzillo (n.d.) dimana penggunaan value pada warna juga dapat memberikan 

kesan yang tidak jauh berbeda seperti pada gambar 2.13 dimana warna merah 

memiliki kesan yang berbeda pada tingkat value yang berbeda namun kesannya 

yang tidak berbeda jauh. 
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Gambar 3.27 Color Mood Pencahayaan 1 Scene 10 shot 78 

Penulis menggunakan warna merah cerah pada billboard untuk membuat 

penonton menjadi terfokus pada tokoh CE-007 pada shot 78. Pencahayaan juga 

mulai berubah menjadi lebih panas untuk menyesuaikan dengan cerita. Warna 

merah cerah tersebut juga dapat dijadikan sebagai warna yang dapat mewakili 

kesan tertekan. Penulis juga menyesuaikan dengan intensitas pencahayaan agar 

pencahayaan tersebut tidak menjadi terlalu terang atau terlalu gelap. Film The 

Lorax menjadi salah satu referensi yang penulis gunakan dalam merancang 

temperatur warna yang sesuai dengan sore hari.  
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Gambar 3.28 Color Mood Pencahayaan 1 Scene 10 shot 79 

Warna yang terang dari belakang tokoh pada shot 78 dapat membuat kesan 

pencahayaan rim key serta membuat bayangan yang diperlukan pada shot 77 dan 

79 dimana bayangan robot CE-007 menutupi robot NH-001. Pada shot ini warna 

merah yang digunakan semakin jelas dengan tingkat value yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan pergerakan pada shot ini semakin banyak dan menunjukkan robot 

NH-001 semakin tertekan.  

 Warna-warna yang digunakan pada pencahayaan 1 adalah warna merah 

yang disesuaikan untuk menghasilkan suasana tertekan serta membuat kesan sore 

hari. Berdasarkan teori perasaan tertekan menurut Surya, H. (2013), perasaan 

tertekan dapat menimbulkan rasa benci dan kesal sehingga penulis memilih warna 

merah cerah untuk warna pada billboard yang menjadi sumber pencahayaan dari 

belakang tokoh.  
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Penulis menggunakan warna merah cerah pada billboard untuk membuat 

penonton menjadi terfokus pada tokoh CE-007 pada shot 78. Penulis juga 

menyesuaikan dengan intensitas pencahayaan agar pencahayaan tersebut tidak 

menjadi terlalu terang atau terlalu gelap. Film The Lorax menjadi salah satu 

referensi yang penulis gunakan dalam merancang temperatur warna yang sesuai 

dengan sore hari. Jadi penggunaan warna merah pada scene 10 adalah untuk 

memberi kesan hangat sore hari serta membuat suasana tertekan yang 

menimbulkan rasa benci dan kesal pada robot CE-007. 

 

Gambar 3.29 Color Mood Pencahayaan 2 Scene 10 shot 77 

 Penggunaan warna biru pada pencahayaan 2 adalah untuk membuat kesan 

tertekan dengan menggunakan warna dingin. Pada shot ini warna biru yang 

digunakan juga menggunakan value yang berbeda untuk menyesuaikan dengan 

keadaan tokoh NH-001 yang baru tersadar. Warna-warna dingin juga dapat 

membuat suasana tertekan. Sama seperti pencahayaan 1, pada shot ini warna yang 
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digunakan masih belum menggunakan value yang tinggi. Hal ini juga untuk 

menyesuaikan dengan cerita dalam film. 

 

Gambar 3.30 Color Mood Pencahayaan 2 Scene 10 shot 78 

Warna-warna dingin pada shot ini berasal dari rim light yaitu dari 

billboard. Pada shot ini, value pencahayaan mulai meningkat sehingga membuat 

suasana menjadi lebih dingin. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan 

cerita film dimana CE-007 mulai menceritakan niat jahatnya sehingga diperlukan 

temperatur yang lebih dingin untuk membuat suasana tertekan. Temperatur warna 

yang dingin juga membuat sekitar tokoh CE-007 menjadi lebih gelap. Hal ini juga 

membuat pencahayaan dari billboard berguna sebagai rim light. Pencahayaan dari 

billboard ini juga dapat memudahkan penonton untuk terfokus pada tokoh CE-

007 pada shot 78. 
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Gambar 3.31 Color Mood Pencahayaan 2 Scene 10 shot 79 

Pada shot 79, temperatur pencahayaan menjadi lebih dingin.  Penggunaan 

warna dingin seperti ini juga berdasarkan referensi langit sore hari pada jam 6 

yang difoto secara langsung oleh penulis. Teori yang mendukung penggunaan 

warna pencahayaan yang dingin seperti warna biru adalah teori warna oleh 

Katatirkarn dan Tanzillo (n.d.) yang mengatakan warna-warna biru 

melambangkan kesan sedih ayng mendalam. Berdasarkan teori perasaan tertekan 

oleh Surya, H. (2013) yang mengatakan perasaan tertekan dapat membuat 

seseorang mengalami perasaan sedih yang berkepanjangan sehingga penulis 

memilih warna-warna dingin seperti biru untuk membuat perancangaan 

pencahayaan 2. Key light yang menggunakan warna biru tua digunakan untuk 

membuat kesan sore hari seperti referensi foto maka dari itu penulis 

meningkatkan intensitas pencahayaan tersebut agar sesuai dengan cerita dan 

keadaan dalam cerita. 
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Warna biru yang digunakan pada pencahayaan kedua didapatkan dari 

referensi film animasi Tzadik. Teori warna dan teori perasaan tertekan mendukung 

dalam penggunaan warna biru untuk pencahayaan 2. Berdasrkan teori warna yang 

didapatkan oleh penulis, warna biru dapat membuat suasana sedih sehingga 

penulis menggunakan warna biru untuk scene 10. Pencahayaan 2 menggunakan 

warna-warna dingin sehingga penonton dapat membedakan warna pada tokoh CE-

007 dengan sekitarnya. Kekurangan dari pencahayaan 2 adalah karena intensitas 

fill light yang rendah serta warna biru yang mendominasi membuat kegunaan fill 

light berkurang. Temperatur warna pencahayaan 2 membuat adegan menjadi 

terlihat cenderung malam hari daripada sore hari. 

 

 

Gambar 3.32 Color Mood Pencahayaan 3 Scene 10 shot 77 

Pencahayaan ketiga menggunakan temperatur hangat seperti warna kuning 

berdasarkan teori yang didapatkan dari Colour Affects yang mengatakan warna 
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kuning menunjukkan perasaan tertekan, depresi, rapuh, dan takut. Penulis 

menggunakan acuan sore hari yang terang seperti film Wall-E dimana 

pencahayaan tersebut berasal dari jarak yang tidak jauh dengan kamera. 

Penggunaan temperatur warna ini juga dapat membuat kesan sore hari yang cerah. 

Pada shot ini penggunaan warna kuning masih menggunakan tingkat value yang 

rendah. Warna-warna yang dihasilkan cenderung warna-warna tua dan warna 

kuning yang cerah. 

 

Gambar 3.33 Color Mood Pencahayaan 3 Scene 10 shot 78 

Warna hangat seperi kuning digunakan pada billboard dibelakang tokoh 

CE-007 untuk mendapatkan bayangan tokoh tersebut. Penulis menggunakan 

warna kuning dengan menggunakan teori warna dari Colour Affects untuk 

mendapatkan kesan tertekan yang sesuai dengan cerita. Warna kuning menjadi 

lebih jelas sehingga menghasilkan warna kuning yang lebih pekat. Warna-warna 
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yang dihasilkan cenderung warna hangat seperti coklat dan kuning. Hal ini juga 

membuat kesan sore hari menjadi terlihat. 

 

Gambar 3.34 Color Mood Pencahayaan 3 Scene 10 shot 79 

Pencahayaan ini menggunakan warna-warna hangat dan cerah. Pada shot 

ini temperatur wanra pencahayaan menjadi lebih hangat. Perancangan ini dibuat 

untuk melihat apakah warna-warna hangat dapat dijadikan sebagai warna yang 

dapat membuat suasana yang negatif. Penggunaan warna kuning juga dapat 

digunakan untuk memberikan kesan takut yang sedang dialami oleh tokoh NH-

001. Referensi film Wall-E digunakan untuk membuat kesan sore hari apda 

perancangan pencahayaan ini. Penggunaan warna kuning juga dilakukan untuk 

mencoba apakah warna-warna hangat dapat memeberikan kesan negatif juga pada 

gambar. 
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