BAB III

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA

Dalam bab ini akan dijelaskan metode dan teknik yang digunakan dalam
pembuatan video animasi ini.
3.1 Metodologi
Metode yang digunakan dalam pembuatan animasi ini terdiri dari beberapa
bagian yaitu pra produksi, yang meliputi ide dan konsep, treatment, sinopsis, story
board dimana semuanya ini harus dipersiapkan sebelum animasi dibuat, kemudian
dilanjutkan dengan produksi dan pasca produksi dimana di dalamnya termasuk
editing.
Dalam Tugas Akhir ini proses pembuatan digambarkan pada sebuah
diagram alir dimana menceritakan alur dari pembuatan animasi ini. Proses
pembuatan animasi menggunakan diagram dapat dilihat seperti gambar 3.1.
Ide dan Konsep

Pra Produksi

Sinopsis
Treatment
Storyboard
Produksi

Editing
Stop Motion dan Animasi 2D
Publikasi

Pasca Produksi

Gambar 3.1 Bagan pengembangan pembuatan stop motion dan animasi 2D
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3.1.1 Pra Produksi
1. Ide
Sebelum menentukan cerita yang akan dibuat maka harus dirancang
terlebih dahulu kerangka cerita yang akan dibuat nantinya sehingga lebih
memudahkan dalam pembuatan suatu animasi. Kerangka cerita yang dibuat
tidak hanya sekedar sinopsisnya saja, melainkan elemen-elemen pendukung
pembuatan animasi tersebut. Antara lain yaitu karakter yang akan digunakan,
properti, peralatan kamera, lagu, dan yang paling utama pesan yang ingin
disampaikan.
Ide cerita didapatkan dari maraknya saat ini film kartun yang mulai
banyak diminati oleh berbagai kalangan, tidak hanya anak–anak saja sehingga
cerita kartun yang lama-lama lambat lain akan tergeser posisinya dan tidak
dapat diteruskan pesan moral yang terkadung di dalamnya. Oleh sebab itu
dipakainya ide animasi si Kancil dan Buaya yang merupakan cerita rakyat
bergenre kartun dimana cerita ini sudah banyak dikenal dan memilki pesan
moral yang sangat mudah dipahami dari generasi ke generasi, selain itu juga
untuk mengenalkan dan mewariskan cerita rakyat ini kepada generasi penerus
sehingga akan terus abadi. Alur cerita ini dalam bentuk dasar rangkaian dan
adegan-adegan yang tidak terlalu rumit yang kemudian dimodifikasi dengan
tambahan dialog dan unsur lainnya. Dengan kedua hal perencanaan di atas
akan dapat diperoleh sebuah alur cerita yang akhirnya akan menjadi sebuah
alur cerita yang terurut dan menarik.
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2. Konsep
Tahap Pra Produksi ini meliputi pembuatan konsep cerita, ide cerita, atau
alur cerita. Adapun konsep awal yang muncul yaitu saat melihat video animasi
3D Shaun The Sheep yang dirilis pada tahun 2009 di Inggris. Teknik animasi
stop motion yang digunakan yaitu dari clay (semacam lempung atau tanah
liat). Teknik ini sebenarnya merupakan teknik primitif namun apabila
dikerjakan secara professional dengan ide-ide cerita menarik dan penyajian
bagus ternyata dapat menghasilkan karya animasi yang luar biasa. Animasi ini
menggunakan teknik stop motion dengan konsep dimana obyek dan
background yang digunakan adalah 3D, sehingga pergerakan gambar terlihat
seperti asli. Stop Motion Shaun the Sheep ini telah dikenal hingga
internasional dan telah ditonton oleh jutaan viewers melalui youtube ataupun
televisi. Bahkan akhirnya telah beredar CD cerita animasi ini.
Dengan beberapa pembelajaran serta penelusuran dari berbagai sumber
internet ataupun animasi-animasi lainnya maka tercetuslah ide untuk membuat
animasi film kartun khas Indonesia dengan konsep stop motion digabung
dengan animasi 2D.
Konsep penggabungan ini sudah pernah ada sebelumnya dimana
penerapannya mayoritas terdapat pada film animasi kartun bergenre modern.
Oleh sebab itu dengan menggunakan konsep animasi claymation , teknik film
animasi kolase dan animasi potongan dimana pembuatan obyek menggunakan
tanah liat serta teknik yang digunakan lebih mengarah ke teknik yang bebas
mengembangkan keinginan untuk menggerakkan obyek animasi sesuka hati di
meja dudukan kamera. Untuk animasi potongan yaitu animasi yang
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menggunakan bahan-bahan sederhana yaitu kertas, lem, foto-foto dan lain
lain.
Pemilihan cerita yaitu si Kancil dan Buaya dimana sama-sama merupakan
cerita cartoon hanya berbeda antara modern dan tradisional. Tetapi pesan
yang disampaikan memiliki makna yang mendalam untuk semua kalangan
umur. Sedangkan lagu yang digunakan menggunakan lagu sedikit beat agar
cerita tampak lebih menegangkan dan menarik. Transisi juga dipergunakan cut
to cut agar dapat memberikan kesan cepat (Witomo, 1995).
3. Sinopsis
Pembuatan sinopsis dapat dilakukan setelah adanya penentuan ide dan
konsep. Sinopsis adalah ringkasan cerita cerpen. Ringkasan cerpen adalah
bentuk pemendekan dari sebuah cerpen dengan tetap memperhatikan unsurunsur intrinsik cerpen tersebut. Berikut ini merupakan sinopsis dari si Kancil
dan Buaya dalam pembuatan animasi stop motion dan animasi 2D.
Si Kancil dan Buaya sudah sangat terkenal di masyarakat Indonesia. Si
Kancil yang merupakan binatang cerdik menggunakan idenya dengan
mengelabui Buaya agar si Kancil dapat menyeberangi sungai dengan selamat.
Si Kancil sedang berjalan-jalan di hutan dan sampailah si Kancil pada tepi
sungai, dan dirinya ingin menyeberangi sungai tersebut tetapi tidak tahu
bagaimana caranya. Si Kancil yang selalu punya seribu macam ide akhirnya
membuat rakit dari pohon pisang untuk menyeberang. Di saat si Kancil
membuat rakit, datanglah si Buaya yang hendak menangkap dan memakan si
Kancil. Tetapi si Kancil meminta si Buaya untuk memanggil teman-temannya
sehingga dapat menikmati dagingnya bersama-sama. Si Buaya memanggil

38

teman-temannya sembari mengantarkan kancil menuju seberang untuk
memakan pisang terlebih dahulu. Dalam perjalanan balik kembali, temanteman si Buaya telah siap berjejer di Sungai untuk menyantap daging si
Kancil, tetapi sebelumnya si Kancil meminta si Buaya untuk menghitung
berapa jumlah teman-temannya tetapi si Buaya tidak bisa menghitung
sehingga perhitungan dibantu si Kancil bersamaan dengan si Kancil naik ke
punggung buaya yang telah berjejer tersebut. Setelah selesai kancil
menghitung dan menaiki, sampailah si Kancil di seberang kembali, dan
langsung meninggalkan si Buaya. Si Buaya yang dijanjikan daging segar
dirinya tidak akan pernah mendapatkannya karena si Buaya telah terbohongi
oleh kecerdikan akal dan ide si Kancil. Dari cerita ini dapat diambil pesan
moral bahwa dalam kondisi seburuk apapun si Kancil pasti dapat berpikir
untuk mengeluarkan ide sebagai sarana untuk mengatasi sebuah masalah. Si
kancil tidak pernah menyerah apabila menghadapi kesulitan, sedangkan si
Buaya tidak dapat membedakan mana yang baik dan hanya menjebak serta
tidak berpikir panjang.
Kancil memang bertubuh kecil dan kurang memiliki kekuatan secara fisik,
namun kecerdikan sang Kancil inilah dalam berbagai cerita petualangan Sang
Kancil, Kancil selalu mampu lepas dari mara bahaya, bahkan Kancil dengan
bijaksana dapat menyelesaikan berbagai masalah baik yang berkait dengan
dirinya mauapun binatang lainya.
4. Treatment
Setelah adanya sinopsis maka dapat diberikan details dari tiap adegan yang
akan direalisasikan dalam bentuk. Treatment merupakan tahap penentuan
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lokasi, property, teknik produksi dan berbagai unsur lainnya untuk membuat
sebuah cerita berdasarkan naskah. Namun umumnya treatment dibutuhkan
oleh produser untuk mendapatkan bayangan film tentang apa tanpa harus
membaca skenario, mendapatkan ide serta apakah akan memakan biaya yang
sedikit atau tidak. Biasanya treatment dibuat jika produser mendapatkan ide
yang sama sekali baru (Sony Set, 2007).
Treatment dari video animasi si Kancil dan Buaya adalah:
a. Kancil – Siang hari (stop motion)
Kancil berjalan-jalan di hutan.
b. Kancil – Sungai (stop motion)
Sampailah si kancil pada sebuah sungai yang begitu dalam dan panjang,
binggung mencari ide bagaimana cara untuk menyeberanginya.
d. Buaya (stop motion)
Tiba-tiba buaya dari arah belakang menarik ekor si kancil
e. Berbincang-bincang (stop motion)
Si kancil dan Buaya berbincang-bincang untuk melakukan negosiasi
hingga akhirnya melakukan kesepakatan bahwa apabila si buaya mau
membantu kancil menyeberang dengan memanggil seluruh teman-teman si
buaya untuk berjejeran maka si kancil akan menjanjikan daging segar
dirinya.
f. Buaya dan Kancil (stop motion)
Si Kancil naik di atas punggung Buaya untuk dibantu menyeberangi
sungai
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g. Buaya berteriak (stop motion)
Buaya memanggil teman-temannya untuk siap sedia membantu si Kancil
dengan berjejer menutup sungai
h. Menyeberangi (stop motion)
Si Kancil menaiki satu persatu punggung buaya dan hingga sampai di
ujung sungai
i. Kancil (stop motion)
Si kancil setelah berhasil meninggalkan buaya dan tidak menepati
janjinya. Semuanya hanyalah tipuan yang akhirnya tidak pernah ditepati
oleh si Kancil.

Kancil memang bertubuh kecil, tapi otaknya cerdas
Berikut ini merupakan treatment dari si Kancil dan Buaya:

Kancil sedang berjalan-jalan di hutan sendirian Dan tanpa terasa
sampailah si Kancil pada tepi sungai.
“ Wah bagaimana cara menyebrangnya ?.
Sepertinya sungai ini cukup dalam.”
Kancil merenung sejenak mencari akal.
“Nah ketemu sekarang !”
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Kancil berjalan kearah rerumpunan pohon pisang yang masih kecil.
Dengan sekuat tenaga ia dorong-dorong batang pohon pisang itu hingga
satu persatu pohon pisang roboh.
Lho ...? Apakah yang akan diperbuatnya dengan batang pohon pisang itu
?
Aha ... ternyata si Kancil mau membikin rakit untuk menyeberangi sungai.

Pintar juga dia, kini setelah rakitnya jadi ia tarik ke tepi sungai. Aduh
beratnya minta ampun.” Kancil mengeluh. Tanpa disadari kancil, seekor
buaya besar mengintainya dari belakang dan .....Hup ! Dalam sekejap kaki
Kancil sudah diterkam sang buaya.

“Aduh Pak Buaya ! Tunggu sebentar....!”
“ Tunggu apalagi Cil ?” Perutku sudah lapar nih !”
“ Jangan kuatir Pak Baya, aku tak mungkin bisa melawanmu, tapi
sedang lapar juga, jadi biarkan aku mencari makan dulu !”
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Anehnya Pak Baya mau mendengar omongan kancil, ia lepaskan gigitanya
pada kaki Kancil.
“ Jadi apa “maumu Cil ? “
“ Temanmu banyak kan ? “
“ Ya, betul banyak Cil !”
“ Kalau begitu panggil semua teman-temanmu ?”
Pak Baya memanggil teman-temanaya, dalam waktu singkat temantemanya segera muncul ke permukaan air.
“Salah satu dari kalian harus mengantarku ke seberang untuk
mencari makanan biar tubuhku jadi gendut untuk kalian santap bersama. “
“ Cil ! Kau jangan coba-coba menipuku ya ?” ancam Pak Baya.
“ Mana aku berani menipumu Pak Buaya !”

“ Baik, sekarang ku antar kau keseberang sungai, disana banyak
makanan buah-buahan. Makan Kancil segera naik ke punggung Buaya
untuk menyeberang.
“ Wah ! Asyiik....!” kata kancil dengan riang gembira.
“ Nikmatilah kegembiraanmu karena sebentar lagi kau akan masuk
kedalam perutku.
“ Pikir Pak Baya.
“Ingat Cil jangan coba-coba menipuku,” Kata Pak Baya sambil menunggu
dipinggir sungai, sementara kancil mencari buah-buahan untuk disantap
sepuasnya.
Tak lama kemudian Kancil muncul lagi dengan perut lebih gendut,
rupanya sudah kenyang dia makan.
“ Pak Baya berapa jumlah temanmu ?”
“ Banyak Cil !”
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“ Banyak itu berapa...? Hitung dong !”
“ Belum pernah kuhitung Cil !”
“ Wah payah, bagaimana cara membagi dagingku nanti ?”
“ Baiklah , aku yang menghitungjumlah kalian, sekarang
berbarislah dengan rapi membentuk jembatan hingga ke seberang sana.”

“ Setuju Cil ! Tapi karena aku pemimpin Buaya di sungai ini ,
maka aku berhak mendapat bagian pahamu !” Para Buaya berjajar rapi,
Kancil meloncat dari punggung buaya ke punggung buaya lainnya sambil
menghitung satu, dua, tiga, empat hingga Kancil sampai sampai di
seberang sungai. Begitu sampai di seberang sungai Kancil melambaikan
tanganya.
“ Terima kasih Pak Baya dan selamat tinggal !”
“ Lho? Cil kamu jangan pergi begitu saja!` Aku belum
memakanmu !”
“ Apa ... mau makan dagingku? Maaf aja ya !” teriak Kacil sambil berlari.
“ Kanciiiiil ! Kembalilah ! “ teriak para Buaya.

Tapi Kancil terus berlari kencang tanpa menghiraukan para Buaya yang
hendak memangsanya.
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3.2 Karakter
Film kartun Si Kancil dan Buaya ini diperankan oleh 3 tokoh yaitu Si
Kancil, Buaya dan Pak Tani. Masing-masing tokoh memiliki karakter yang
berbeda.

3.2.1 Menentukan Karakter
Untuk dapat menghasilkan karya animasi Kancil dan Buaya maka langkah
yang pertama yaitu menentukan berbagai gambar Kancil dan gambar Buaya.
Kemudian dari contoh gambar tadi dibuatkan tabel untuk menentukan alternatif
pilihan. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipilih adalah mengesankan sifat
klasik, lucu dan unik yang merupakan kata kunci dari cerita Kancil dan Buaya.
Berikut di bawah ini adalah beberapa alternatif gambar Kancil yang akan di pakai.

Gambar 3.2 karakter kancil
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Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Alternatif 4

Alternatif 5

Alternatif 6

Unik

4

3

2

1

1

2

Lucu

6

3

2

1

1

2

klasik

5

2

1

1

1

3

sederhana

5

3

2

1

1

2

total

20

11

7

4

4

9

Tabel 3.1 Perbandingan untuk menentukan karakter kancil

3.2.2 Gambar Karakter Tokoh
Berikut ini adalah gambar dari masing-masing tokoh dalam film kartun ”Si
Kancil dan Buaya”.
1. Kancil

Gambar 3.3 Si Kancil
Si Kancil adalah tokoh utama dalam cerita ini Si Kancil merupakan binatang
yang cerdik dan banyak akal. Dengan kecerdikannya Si Kancil bisa mengatasi
setiap masalah yang dihadapinya.
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2. Buaya

Gambar: 3.4 Buaya
Buaya adalah tokoh yang bodoh. Karena kebodohannya Buaya tidak bisa
memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, serta hanya memikirkan
enakanya saja sehingga mudah dibohongi oleh orang lain.
3.2.3 Storyboard
Dari desain gambar karakter di atas maka dibuat desain rancangan cerita
(Storyboard). Storyboard merupakan penggambaran jalan cerita sesuai dengan isi
cerita dan berisi tentang penjelasan gerak, pengambilan sudut gambar, pengisian,
serta efek-efek khusus berikut untunannya. Penggambaran jalan cerita berbentuk
potongan gambar yang disertai penjelasan alur cerita. Storyboard ini berfungsi
untuk menerjemahkan isi skenario secara visual atau penggambaran secara
singkat dari animasi kartun yang akan diproduksi.
Storyboard merupakan tahap rancangan adegan per scene yang akan
dibuat. Skenario dan treatment yang telah selesai kemudian dibuat dalam bentuk
visual sementara dengan storyboard untuk mendapatkan bayangan dari film
tersebut. Storyboard memberikan “nyawa” bagi script bagaimana sebuah cerita
berjalan dan mudah untuk dipahami (Suyanto, 2006).
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Dalam sebuah studio animasi profesional, storyboard didiskusikan dengan
orang-orang kunci dalam produksi animasi seperti penulis cerita, sutradara dan
animator senior. Diskusi tersebut bertujuan untuk membahas adegan mana yang
bagus atau dikerjakan dan adegan mana yang sebaiknya dihilangkan. Perombakan
storyboard tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang benar-benar pasti
agar dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dalam film animasi 2D, perubahan
cerita atau adegan dapat dilakukan take ulang. Namun dalam produksi animasi,
perubahan storyboard dapat menyebabkan membengkaknya biaya dan waktu
(Suyanto, 2006).
Format storyboard terdiri dari 3 bagian yaitu note and direction, satu
kolom gambar dan satu kolom dialog. Tetapi dapat juga dengan menggunakan
format gambar yang sederhana pada tiap key frame.

Gambar cerita

Keterangan
Keterangan ;
Pembukaan menampilkan tayangan Tulisan “
Mempersembahakan”

“ Mempersembahkan”

Musik Instrumen
Fide In / Fide Out : Menampilkan Animasi
tulisan keluar masuk / timbul tenggelam dalam
tayangan.

Keterangan ;

Petualangan Kancil

Musik Instrumen
Titlle Animasi “ Petualangan Kancil”
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Dalam episode

Keterangan:
Musik Instrumen
Tayangan : Title Animasi “ Dalam Episode “
Keterangan:

Kancil dan Buaya

Suara : intro musik
Menampilkan judul “ Kancil dan Buaya dari
film Animasi dua dimensi bergerak mengikuti
gerak plang.
Keterangan :
Suara : Intro musik

Written & Directed By
Erick Irawan

Menampilkan nama pembuat dari Animasi dua
dimensi
“Kancil dan Buaya”
Tayangan : Title Animasi
“

Written & Directed By”
“Erick Irawan “

Keterangan:
Suara : Intro musik
Tampilan pengenalan tokoh atau karakter
Tayangan : Tampilan Tokoh dan tulisan nama
Tokoh

Si Kancil
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Buaya
Keterangan :
Montage Shoot :
Menampilkan cuplikan tayangan secara
bergantian
Cuplikan gambar/tayangan :
1. Kancil sedang berlari
2. Kancil sedang di rerumpunan pohon pisang
3. Kancil sedang membuat rakit dari pohon
pisang
4. Kancil sedang diterkam Buaya
5. Kancil sedang melompat dipunggung Buaya

Keterangan :
Instrumen musik
Menampilkan suasana hutan
Sayup-sayup suara kicauan burung dan suara
gemercik air

Keterangan :
Intrumen musik
MCU : Medium close up
Tampak Kancil dipinggir kali sedang
kebingungan
“ Wah bagaimana cara menyeberangnya ?
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Keterangan :
Instrumen musik
CU ; Close Up : Pengambilan gambar secara
dekat pada muka kancil.
Nah..aku punya
Ide sekarang !

Tampak Kancil sedang terseyum, seraya
berucap !
“ Nah aku punya Ide sekarang !”
Keterangan :
Instrumen musik
LS : Long Shot
Pengambilan gambar dari jauh
Untuk mewujudkan idenya Kancil pergi pada
tanaman yang ada di pinggir sungai.
Tampak kancil sedang berlari kearah
rerumpunan pohon pisang.
Keterangan :
Instrumen musik
MCU : Medium Close up
Pengambilan gambar setengah dari obyek
Tampak Kancil memilih pohon pisang.

Keterangan :
Instrumen musik
MCU ; Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Dengan semangat Kacil berusaha menarik
pohon pisang yang sudah Ia robohkan untuk
dibuat rakit.
Tampak Kancil membuat rakit dari pohon
pisang
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Keterangan :
Instrumen musik ( musik terkejut )
CU : Close Up
Kancil berusaha menarik rakit ketepian sungai,
tanpa disadari sang Buaya telah mengintainya.
Hup... dalam sekejap kaki Kancil sudah
diterkam Buaya.
Tampak kaki Kancil diterkam Buaya
“Aduh Pak Buaya ! Tunggu sebentar....!” kata
kancil.
“Tunggu apalagi Cil...? perutku sudah lapar nih
!”

Aduh Pak Buaya !
Tunggu sebentar...!

Keterangan :

LS : long shot
Tampak tayangan Kancil sedang berdialog
dengan Buaya
“Jadi apa maumu Cil ?” Tanya Buaya !
“Temanmu banyak kan ?” Tanya kancil pada
Buaya.
“ya, betul banyak Cil !” Jawab Buaya.
Suara : Suara air dan dialog Si kancil dan Buaya
Keterangan:
CU : Close Up
Kalau begitu
panggil semua
teman-temanmu ?

Suara : Suara air dan dialog Si kancil dan Buaya
“Kalau begitu panggil semua teman-temanmu
?”
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Keterangan:
Pak Baya memanggil teman-temanya. Dalam
waktu singkat
Buaya segera muncul kepermukaan air.

Cil..! Jangan

CU : Close Up
Suara : Suara air dan dialog Si kancil dan Buaya
“ Cil ! Kau jangan coba-coba menipuku ya ?”
ancam Pak Buaya.

Coba menipuku
ya ?”

Keterangan:
“Mana mungkin aku
berani menipumu
Pak Baya !”

Baikl, Kau
kuantar ke
seberang
sungai !

CU : Close Up
Suara : Suara air dan dialog Si kancil dan Buaya
Dengan tenang Kancil berdialog dengan Buaya.
“ Mana aku berani menipumu Pak Baya !”
Keterangan
CU : Close Up
Suara : Suara air dan dialog Si kancil dan Buaya
Buaya mengabulkan permintaan Kancil.
“ Baik, sekarang kau kuantar ke seberang
sungai !”

Keterangan :
Instrumen musik
MCU : Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Nikmatilah kegembiraanmu karena sebentar
lagi kau akan masuk kedalam perutku. Pikir
Pak Buaya.
“Wah ! Asyiik... !” Kata Kancil dengan riang
gembira.
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Keterangan :
Instrumen musik
Ingat ...?

MCU ; Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Buaya mengantar Kancil mencari makanan
sampai keseberang sungai.
“ Ingat Cil jangan coba-coba menipuku, “ Kata
Pak Baya sambil menunggu Kancil dipinggir
sungai . “
Keterangan :

Jangan coba
menipuku !

Instrumen musik
MCU ; Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Tayangan Kancil sedang mencari buah-buahan.
Keterangan :

Wah...!
Kenyang banget
perutku !

Instrumen musik
MCU ; Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Tayangan Kancil muncul dengan perut yang
lebih gendut, Rupanya sudah kenyang Kancil
makan buah-buahan.
Keterangan :
Instrumen musik

“Pak Baya..!
Berapa jumlah
temanmu ?

MCU ; Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Tayangan :
Setelah Kancil makan buah-buahan, Kancil
pergi kepinggir sungai untuk bertemu Buaya.
“ Pak Baya berapa jumlah temanmu ?” Tanya
Kancil
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Keterangan:
CU : Close Up
Suara : Suara air dan dialog Si kancil dan Buaya
Tyangan :
Setelah sekian lama menunggu, Akhirnya
Kancil muncul juga dihadapan Buaya.
“ Banyak Cil “ jawab Buaya.

Banyak Cil !

“Banyak itu berapa !”
“Hitung dong !”

Keterangan:
CU ; Close Up
Suara : Suara air dan dialog Si kancil dan Buaya
Tyangan :
Kancil berusaha meyakinkan pada Buaya.
“ banyak itu berapa...?” Hitung dong !” kata
Kacil
Keterangan :
Instrumen musik

Aku yang
menghitung !

MCU : Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Tayangan :
Dengan tenang Kancil memberikan usul pada
Buaya.
“ Baiklah, aku yang akan menghitung jumlah
kalian, sekarang berbarislah dengan rapi
hingga membentuk jembatan hingga
keseberang sana.”
Keterangan:
Instrumen musik

Setuju Cil !

MCU ; Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Tayangan ;
Tampaknya Buaya setuju aja dengan ide Kancil
“ Setuju Cil !
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Keterangan :
Instrumen musik
MCU : Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Tayangan:
Para Buaya berjajar rapi, Kancil melompat dari
punggung buaya ke punggung Buaya lainya
sambil menghitung satu, dua, tiga, empat
hingga Kancil samapi diseberang sungai.
Keterangan :
LS : long shot
Instrumen musik
Begitu sampai di seberang sungai Kancil
langsung melompat ke pinggir sungai.
Keterangan :

Terimakasih
Pak Baya !
Selamat
Tinggal !

Instrumen musik
MCU: Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Tayangan :
Begitu sampai di seberang sungai Kancil
melambaikan tanganya.
“ Terimaksih Pak Baya dan selamat tinggal !”
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Keterangan :

Instrumen musik

Ciiil !
Kembalillah !

MCU : Medium Close up
Pengambilan gambar setengah lebih dekat dari
obyek
Buaya tampak kecewa, karena dia merasa
tertipu ulah sang Kancil.
“Cil Kamu jangan pergi begitu saja !”
“ Ciiiil ! Kembalillah !

“Cil Jangan pergi !”

Gambar 3.5 Storyboard
(Sumber: asli pribadi)

Setelah penggambaran desain karakter, maka dilanjutkan dengan
penggambar sketsa environment atau sketsa lingkungan yang ada pada sekitar
tokoh utama. setelah selesai maka akan ditemukan sketsa tokoh dan sketsa
environment yang nantinya akan dibuatkan gerakan-gerkan gambar untuk
dianimasikan jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka proses akan
diulangi lagi.

3.2.4 Peralatan dan Software
Pada tahap ini hal pertama yang dilakukan menyiapkan beberapa
peralatan, antara lain:
1. Aktor/aktris  si kancil dan buaya
2. Kamera DSLR dengan kemampuan recording  untuk mengambil gambar
animasi 2D.
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3. Lensa EF 16 - 35 cm
4. Green screen untuk memudahkan dalam editing.
5. Program animasi 2D untuk membuat animasi karakter.

3.3 Produksi
Setelah semua proses dipersiapkan maka hal terpenting yaitu editing
seluruh hasil yang ada untuk disempurnakan menjadi perfect. Untuk melakukan
proses editing maka diperlukan beberapa progam animasi 2D dan 3D yaitu Adobe
Premiere .

3.3.1 Editing
Setelah semua data dirender di dalam komputer maka tahap selanjutnya
yaitu proses editing serta penggabungan antara stop motion dan animasi 2D
dengan menggunakan software editing Adobe Premiere. Proses editing
merupakan proses yang paling berperan penting terhadap hasil akhir yang didapat,
oleh sebab itu proses-proses yang dilakukan harus dilakukan dengan baik, details
serta sempurna. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam tahap ini
adalah sebagai berikut:
1. Mempersiapkan storyboard yang akan digunakan (sebagai acuan dalam
pembuatan animasi)
2. Mempersiapkan software serta komputer yang akan digunakan berserta
aplikasinya
3. Mempersiapkan peralatan pendukung serta beberapa tutorial yang mendukung
dalam melakukan tahap editing.
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Tahap awal proses editing dengan menggabungkan stop motion dan
animasi 2D yaitu dengan mengimport hasil karya stop motion dan animasi 2D ke
dalam software editing.
Kemudian satu per satu dari setiap foto pada timeline video 1 dan diberi
video effect agar penataan menjadi lebih rapi dan tampak nyata. Video effect yang
digunakan disesuaikan dengan alur cerita yang akan dijalankan sesuai dengan
storyboard. Transisi yang digunakan halus sehingga tidak terjadi hentakanhentakan. Begitu selanjutnya hingga seluruh foto dimasukkan ke timeline.
Setelah semua gerakan dijadikan satu , saatnya untuk memasukkan
background belakang dan green screen diganti. Effect control dan smililarity
merupakan tahap awal untuk menghilangkan green screen. Kemudian background
yang telah diimport sebelumnya dimasukkan ke dalam timeline dengan video 2.
Langkah awal dilakukan editing masing-masing bagian, di mana hasil stop
motion dan animasi 2D ditata per scene sesuai dengan storyboard yang telah
dibuat sebelumnya dan juga disesuaikan dengan ritme lagu yang dipakai.
Untuk menggabungkan antara frame by frame pada bagian stop motion
yaitu dengan mengubah speed agar pergerakan setiap foto ke foto terlihat
sempurna. Semakin tinggi angkanya maka semkain cepat pergerakan foto ke foto
yang akan terjadi.
Setelah semua foto dijadikan satu maka saatnya digabung dengan animasi
2D dengan menggunakan aplikasi video agar menjadi satu kesatuan. Pada tahap
ini, hasil stop motion dan animasi 2D digabungkan dengan audio lagu dan
disesuaikan dengan per bagian scene yang sesuai storyboard yang telah
dirancang.
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3.4 Pasca Produksi
Setelah semua selesai dibuat maka tidak berarti selesai juga tahap
pembuatan animasi ini, masih ada pasca produksi yang harus dilakukan agar
animasi ini dapat dikenal dan memasyarakat sesuai dengan awal tujuan
pembuatan. Hal ini dilakukan dengan publikasi.

3.4.1 Publikasi
Tahap publikasi akan dilakuan sebagai prasyarat presentasi Tugas Akhir
dengan mengguakan media Poster dan DVD (cover depan dan cover cakram).
Tahap ini memerlukan beberapa proses diantaranya menentukan konsep dan
membuat sketsa poster dan cover. Berikut adalah langkah-langkah yang
dilakukan:
1. Konsep
Kedua tokoh utama yaitu si Kancil dan Buaya ditonjolkan pada bagian depan
poster untuk lebih dapat menarik dan mudah dimengerti bahwa cerita yang
akan dimaksud mengenai kedua tokoh ini. Sungai merupakan salah satu
background utama dalam cerita si Kancil dan Buaya ini, oleh sebab itu
digunakanlah sungai sebagai background utama sehingga tampak real. Font
yang digunakan untuk menulis judul memiliki kesan “santai tetapi elegant”
dan tidak terlalu terlihat formal. Warna poster dibuat secerah mungkin dengan
nuansa lingkungan yang asri dan cerah, karena ini merupakan animasi kartun
dimana tujuannya untuk semua kalangan.
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2. Sketsa Poster
Sesuai dengan konsep yang ada di atas, berikut ini ialah sketsa poster yang
akan dipergunakan beserta cover dvd.

Gambar 3.6 Skesta Poster

Gambar 3.7 Skesta cover DVD
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Gambar 3.8 Skesta cover cakram

3.5 Peralatan
Adapun peralatan yang digunakan adalah sebuah unit komputer dengan
speisifikasi sebagai berikut:
1. Personal Komputer
a. Memori 4GB RAM
b. Hard disk 500 GB
2. Notebook
a. 1.66 GHz, 667 MHz FSB, 2MB L2 cache
b. Intel Core TM 2 Duo Prosccessor T5500
c. Hard disk 500 GB
d. Memori 4GB RAM
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3.6 Jadwal Kerja
I

Oktober
II III IV

I

november
II III IV

I

Ide dan Konsep
Sinopsis
Treatment
Storyboard
Editing
Stopmotion dan
Live Shoot
Render

Tabel 3.2 Jadwal Kerja

Desember
II III IV

I

Januari
III III IV

