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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1  PENELITIAN TERDAHULU 

Selain mengacu pada teori dan konsep, penelitian ini juga mengacu pada 

hasil penelitian yang meneliti topik yang serupa. Melihat topik yang peneliti ambil, 

maka ada beberapa penelitian yang bisa menjadi acuan serta menjadi pembanding 

pada penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Elmezeny, 

Nina Edenhofer dan Jeffrey Wimmer pada tahun 2018. Elmezeny, Edenhofer, dan 

Wimmer membuat sebuah penelitian berjudul Immersive Storytelling in 360-

Degree Videos: An Analysis of Interplay Between Narrative and Technical 

Immersion.  

Studi ini berfokus pada penggabungan antara narrative immersion dan 

technical immersion untuk mewujudkan immersive storytelling pada video 360°. 

Penelitian ini berangkat dari penggunaan video 360°  yang merupakan pengalaman 

baru bagi khalayak dalam menikmati sebuah tayangan, di mana khalayak dapat 

melihat kemanapun sementara narasi yang linear berada di sekitar penonton.  

Penelitian ini juga berawal dari penelitian-penelitian lain yang membuktikan bahwa 

video 360°  memiliki sifat immersion. Dalam penelitian ini, dijelaskan bagaimana 

peneliti mengeksplorasi berbagai bentuk narrative immersion dan technical 
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immersion dalam video 360°  serta membandingkannya dengan format storytelling 

dan format Virtual Reality (Elmezeny, Edenhofer, & Wimmer, 2018, p.2). 

Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui bagaimana 

penerapan narrative immersion dan technical immersion serta bagaimana kedua 

konsep tersebut saling mempengaruhi (Elmezeny, Edenhofer, & Wimmer, 2018, 

p.3). Penelitian ini menggunakan konsep narrative immersion oleh Marie-Laure 

Ryan yang terbagi menjadi spatial immersion, temporal immersion, spatial 

temporal immersion dan emotional immersion. Selain itu penelitian ini 

menggunakan konsep technical immersion yang merujuk pada penelitian BBC 

Research and Development yang berjudul Directing Attention In 360-Degree Video 

(Elmezeny, Edenhofer, & Wimmer, 2018, p.2-3). 

Penelitian Elmezeny, Edenhofer, dan Wimmer berjudul Immersive 

Storytelling in 360-Degree Videos: An Analysis of Interplay Between Narrative and 

Technical Immersion memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang hendak 

peneliti ambil. Persamaan terlihat pada objek penelitian yaitu meneliti video 360°. 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, 

sama seperti yang penulis gunakan. Kesamaan yang kedua yaitu terletak pada 

konsep yang digunakan. Penelitian ini juga menggunakan konsep narrative 

immersion dan technical immersion. Yang membedakan adalah bagaimana 

penelitian ini menggunakan konsep tersebut untuk melihat bagaimana konsep-

konsep ini saling mempengaruhi untuk membentuk suatu keadaan immersion bagi 

penonton. Sedangkan peneliti ingin menggunakan konsep ini sebagai ‘tools’ untuk 

analisis isi storytelling dalam video 360°. Penelitian ini menggunakan 18 video 
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yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan 18 video 

juga berdasarkan narasi yang sifatnya jelas, dan menggambarkan awal, tengah 

hingga akhir cerita yang dapat diidentifikasi. Sedangkan dalam penelitian ini, 

peneliti hanya mengambil satu video 360°  dari  The New York Times.  

Penelitian yang kedua adalah penelitian Sarah Jones yang berjudul 

Disrupting The Narrative: Immersive Journalism in Virtual Reality. Penelitian ini 

membahas konsep immersive journalism serta membahas implikasi teknologi bagi 

khalayak yang merasakan pengalaman di acara berita memakai headset VR pertama 

kali. Penelitian ini melakukan survei video 360°  yang diproduksi pada awal 2015 

(Jones, 2017, p.171). Penelitian ini mengidentifikasi bentuk narasi dan gaya cerita 

dalam 360°  video. Metode Focus Group Discussion (FGD)  dalam penelitian ini 

berhasil menemukan cara memahami jenis narasi dan dampak cerita yang 

mendalam. FGD yang dilakukan ini bersama anak-anak usia 18-24 tahun di Inggris 

yang menjadi target pemasaran dari teknologi 360°  ini di Inggris (Jones, 2017, 

p.173). Penelitian konten immersive journalism ini menghasilkan pemahaman baru 

tentang dampak narasi dalam video 360°. Penelitian ini juga mengidentifikasi 

keuntungan bagi produsen berita yang mengadopsi teknologi ini, selain itu juga 

meningkatkan kekhawatiran dalam produksi video 360° (Jones, 2017, p.171). 

Tujuan dari penelitian Sarah Jones ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

cara memahami cerita dari video 360°  serta mengetahui cerita seperti apa dalam 

konten video 360°  yang lebih menimbulkan rasa empati. Untuk memenuhi tujuan 

dari penelitian ini, Sarah melakukan metode content analysis untuk memahami 

konsep storytelling dari video 360°  (Jones, 2017, p.176). Untuk mengetahui  
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storytelling seperti apa dalam video 360°  yang lebih menimbulkan rasa empati, 

Sarah menggunakan Forum Group Discussion (FGD). FGD dalam penelitian ini 

ditujukan kepada remaja berusia 18-24 tahun di Inggris. Pengkategorian usia ini, 

berdasarkan usia target penggunaan teknologi 360°  ini di Inggris. Dari content 

analysis yang dilakukan, Sarah menemukan bahwa ada dua betuk narasi berbeda 

yang telah berkembang dalam immersive journalism. Yang pertama adalah narasi 

yang diutarakan oleh reporter dan yang kedua adalah narasi yang diutarakan oleh 

karakter atau diceritakan sebagai orang pertama. Dari hal ini, Sarah memahami 

bahwa struktur tradisional dari sebuah berita dapat membantu menambahkan unsur 

keaslian pada sebuah story yang dibangun (Jones, 2017, p.182-183) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Jones berjudul Disrupting The 

Narrative: Immersive Journalism in Virtual Reality memiliki beberapa kesamaan 

dengan penelitian yang hendak diteliti. Persamaan yang pertama adalah penelitian 

ini juga melakukan metode content analysis terhadap konten-konten video 360° 

yang diproduksi pada awal 2015. Content analysis yang dilakukan pada penelitian 

ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memahami bagaimana video 360°  

bercerita. Yang membedakan di sini adalah hasil dari content analysis pada 

penelitian Sarah Jones digunakan untuk diteliti dalam FGD. Sementara itu dalam 

penelitian ini content analysis yang dilakukan digunakan untuk melihat bagaimana 

penggunaan konsep narrative immersion dan technical immersion. Hasil dari FGD 

yang dilakukan oleh Sarah, akan melihat seperti apa storytelling dalam video 360°  

yang lebih menimbulkan empati pada khalayak. Content analysis yang dilakukan 

dalam penelitian Sarah membedah 12 video 360° yang terdiri dari lima sumber 
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yaitu Jaunt VR, VRSE, RYOT and NY Times VR. Sedangkan dalam penelitian ini, 

peneliti ingin mengambil satu sampel video dari sumber The New York Times. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembanding Penelitian I Penelitian II Penelitian III 

Nama dan 

Asal Peneliti 

Ahmad Elmezeny, 

Nina Edenhofer dan 

Jeffrey Wimmer 

Sarah Jones 

(School of Media 

and Performing 

Arts, Coventry 

University) 

 

Kevin Meydio 

Pradipta 

(Universitas 

Multimedia 

Nusantara) 

Judul 

Penelitian 

Immersive 

Storytelling in 360-

Degree Videos: An 

Analysis of 

Interplay Between 

Narrative and 

Technical 

Immersion 

Disrupting The 

Narrative: 

Immersive 

Journalism in 

Virtual Reality 

Penerapan 

Narrative 

Immersion 

dan Technical 

Immersion 

Dalam Video 

360° 

(Analisis 

Terhadap 

Video 360° 

“Fight For 

Falluja” Di 

Kanal 

Youtube The 

New York 

Times) 

 

Tahun 

Penelitian 2018 2017 2019 

Rumusan 

Masalah 

Bagaimana 

immersive 

storytelling 

diwujudkan dalam 

video  360°?  

 

Bagaimana bila 

dibandingkan 

dengan tradisional 

linear video dan 

format VR? 

Bagaimana 

memahami cerita 

dengan berbagai 

kategori  cerita 

dari video  360°? 

 

Cerita seperti apa 

yang lebih 

menimbulkan 

empati? 
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Tujuan 

Penelitian 

1.Mengetahui 

penerapan 

immersive 

storytelling dalam 

video  360° 

 

2.Mengetahui 

penerapan technical 

immersion dalam 

video  360°. 

 

3.Mengetahui 

bagaimana aspek 

narrative 

immersion dan 

technical immersion 

saling 

mempengaruhi 

dalam video  360°. 

 

4.Mengetahui 

perbandingan 

immersive 

storytelling dalam 

video  360°  

dibandingkan 

dengan traditional 

dan VR storytelling. 

1.Mengetahui 

bagaimana cara 

memahami cerita 

dari video  360°. 

 

2.Mengetahui 

cerita seperti apa 

dalam konten 

video  360°  yang 

lebih 

menimbulkan 

rasa empati. 

1 Mengetahui 

penerapan 

narrative 

immersion 

dalam konten 

video 360° 

“Fight For 

Falluja” The 

New York 

Times. 

 

 

2.Mengetahui 

penerapan 

konsep 

technical 

immersion 

dalam konten 

video 360° 

“Fight For 

Falluja” The 

New York 

Times. 

 

3.Mengetahui 

bagaimana 

penggabungan 

narrative 

immersion 

dan technical 

immersion 

dalam konten 

video 360° 

“Fight For 

Falluja” The 

New York 

Times. 

 

4. Mengetahui 

penggunaan 

narrative 

immersion 

dan technical 

immersion 

dalam konsep 
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storytelling di 

video “Fight 

For Falluja”  

360° The 

New York 

Times. 

 

Teori dan 

Konsep 

Narrative 

Immersion, Spatial 

Immersion, 

Temporal 

Immersion, Spatio-

Temporal 

Immersion, 

Emotional 

Immersion, 

Technical 

Immersion. 

 

Content Analysis, 

360° video, 

Forum Group 

Discussion, 

Immersive 

Journalism. 

Content 

Analysis, 

Storytelling, 

Narrative 

Immersion,, , 

Technical 

Immersion. 

 

Metode 

Penelitian 

Eksploratif 

Kualitatif 

 

Eksploratif 

Kualitatif 

Eksploratif 

Kualitatif 

Hasil 

Penelitian 

Dalam video 360°, 

immersion 

didasarkan pada 

spatial immersion, 

temporal 

immersion, spatio-

temporal, dan 

emotional 

immersion. Selain 

menghadirkan 

bentuk panorama, 

format video ini 

mampu melibatkan 

penonton dalam 

narasi melalui 

berbagai aspek 

teknis. Langkah-

langkah ini ketika 

digunakan dengan 

elemen narasi 

tertentu, dapat 

memicu respon 

yang lebih besar 

dari penonton 

Perkembangan 

immersive 

journalism 

menjadi 360° 

video merupakan 

suatu bentuk 

baru. Respons 

terhadap 

khalayak yang 

lebih 

terfragmentasi,  

mengharuskan 

perusahaan 

media untuk 

menyesuaikan 

konten atau 

pemrograman 

mereka. Ada 

perubahan 

mendasar dalam 

produksi dan 

tampilan 

immersive 

journalism dalam 
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dibandingkan 

dengan format 

video tradisional. 

Namun demikian, 

storytelling untuk 

format baru yang 

inovatif ini masih 

dalam tahap awal. 

 

membingkai 

sebuah 

storytelling. 

Pengalaman 

menonton 

ditentukan oleh 

penonton dan ke 

arah mana 

mereka 

memutuskan 

untuk melihat 

atau 

memfokuskan 

perhatian 

mereka. Namun, 

tanpa ada nya 

interaktivitas 

dalam suatu 

narasi yang 

dibangun, seperti 

yang ditemukan 

dalam penelitian 

ini, narasi masih 

dipimpin oleh 

reporter dan 

framing. Hal ini 

menimbulkan 

pertanyaan 

seperti bentuk-

bentuk dalam 

jurnalistik 

tradisional, 

seperti pemilihan 

gambar dan 

suara untuk 

diceritakan. 

 

 

2.2 TEORI DAN KONSEP YANG DIGUNAKAN 

 

2.2.1 Analisis Isi / Content Analysis 
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Analisis isi atau content analysis merupakan suatu metode utama 

dalam disiplin ilmu komunikasi. Analisis isi digunakan untuk menganalisis 

isi media baik cetak maupun elektronik. Selain itu, analisis isi juga 

digunakan untuk mempelajari semua konteks komunikasi, baik komunikasi 

antarpribadi, kelompok, ataupun organisasi (Eriyanto, 2011, p.10). 

Perkembangan analisis isi ditandai dengan mulai dibukanya studi mengenai 

jurnalisme dan surat kabar di Amerika. Ketika media elektronik mulai 

meluas (radio dan film), analisis isi juga mulai diterapkan untuk media 

elektronik (Eriyanto, 2011, p.5). Melalui metode analisis isi, peneliti dapat 

mempelajari gambaran isi, karakateristik, pesan, dan perkembangan (tren) 

dari suatu isi (Eriyanto, 2011, p.11) 

Analisis isi dapat digunakan dalam metode penelitian kuantitaif 

maupun kualitatif. Dalam penelitian ini, yang merupakan penelitian 

kualitatif, metode analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis visual 

records. Visual records terdiri dari film, foto di surat kabar, karya seni 

(lukisan, poster, kartun), gambar komputer, arsitektur, video, foto dan aspek 

material dari kultur (Grbich, 2013, p.200). Menurut Grbich (2013), peneliti 

dapat menganalisis data visual melalui beberapa pendekatan, pendekatan 

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif ada empat, yaitu : 

1. Ethnographic Content Analysis, 

2. Historical Analysis: Iconology and 

Iconography, 

3. Structural Analysis, 

4. Poststructuralist Analysis (Grbich, 2013, p.201 
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a. Ethnographic Content Analysis 

Ethnographic content analysis merupakan suatu metode 

yang berupaya mengidentifikasi tanda dalam sebuah tampilan visual 

dan untuk memahami makna yang diterima dalam budaya di mana 

mereka berada. Metode ini digunakan bila peneliti memiliki akses 

terhadap tampilan visual dan peneliti ingin mengontekstualisasikan 

dalam suatu kebudayaan (Grbich, 2013, p.201). Kelebihan dari 

penggunaan metode ini yaitu memungkinkan suatu gambar atau 

tayangan visual untuk dibaca dalam konten budaya atau sejarah. 

Sementara itu, kekurangan dari penggunaan metode ini yaitu asal 

serta tujuan tayangan visual atau koleksi gambar ada kemungkinan 

tidak jelas (Grbich, 2013, p.202). 

 

  b. Historical Analysis : Iconology and Iconography 

Grbich (2013) menjelaskan iconology cenderung merujuk 

pada interpretasi seni dan gambar-gambar agama, sementara 

iconography mengacu pada makna dari simbol-simbol tersebut. 

Metode ini digunakan ketika peneliti memiliki akses untuk gambar 

dari seni atau kegamaan. Kekuatan dari metode ini adalah 

memungkinkan identifikasi makna dari ikon atau tanda yang 

digunakan. Kelemahan dari metode analisis isi kualitiatif ini adalah 
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interpretasi yang senantiasa berubah sehingga makna asli dari 

simbol menjadi hilang (Grbich, 2013, p.204). 

  c. Structural Analysis 

Metode ini bisa dilakukan bila tanda dan pola simbol-simbol 

visual dilihat secara langsung berkaitan dengan konsep-konsep 

dalam budaya tertentu, yang memiliki makna yang dapat dibaca. 

Dalam hal ini penanda yang berupa sebuah gambar, terhubung 

dengan yang ditandai atau arti. Structural analysis digunakan bila 

ingin mengidentifikasi arti tanda atau simbol yang dapat diterima 

secara umum. Kelebihan dari metode ini adalah memungkinkan 

gambaran visual untuk dibaca dan dipahami oleh populasi luas 

dalam konteks budaya. Kelemahan dari metode ini adalah sifat statis 

dari tanda dan penanda tidak memungkinkan untuk perubahan 

makna yang cepat (Grbich, 2013, p.208). 

 

  d. Poststructuralist Analysis 

Poststructural analysis dapat dilakukan bila peneliti 

memiliki akses untuk gambar visual dan pemecahannya dapat 

meningkatkan klarifikasi dari pertanyaan riset. Metode ini dapat 

menjawab arti tanda komponen-komponen dari gambaran visual. 

Kelebihan metode ini adalah memungkinkan indepth analysis dari 

gambaran visual karena gambaran visual didekonstruksi dalam 
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konteks budaya dan sejarah. Kekurangan dari metode ini adalah 

cukup banyaknya bahan bacaan dan banyaknya kesimpulan 

membuat jawaban dari penelitian yang menggunakan metode ini 

menjadi tidak terbatas (Grbich, 2013, p.210). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi kualitatif dengan 

metode poststructuralist analysis. Penggunaan analisis ini didasarkan pada akses 

peneliti terhadap gambar visual The New York Times serta pemecahannya dari 

aspek gambar visual tersebut dapat meningkatkan klarifikasi pertanyaan riset. 

Namun peneliti melihat adanya ketidaksesuaian dengan objek penelitian yang ingin 

diambil. Sehingga peneliti merubah metode poststructuralist analysis yang peneliti 

gunakan. Simbol-simbol visual dalam video  360°  akan dikaitkan dengan konsep-

konsep narrative immersion dan technical immersion, bukan dengan konsep-

konsep budaya tertentu. Ketidaksesuaian ini karena konten  video  360°  lebih 

menekankan unsur immersion dibanding unsur budaya. Kedua konsep ini akan 

menjadi pisau analisis untuk membedah video  360°  melalui metode content 

analysis.  

 

2.2.2  Content Analysis of Digital Video  

Untuk meneliti video dengan metode analisis isi langkah pertama yang 

harus dilakukan adalah membedah video tersebut ke dalam struktur konten (Li & 

Kuo, 2003, p.11). Untuk membedahnya Li dan Kuo (2003) membuat suatu struktur 

untuk meneliti digital video. 
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Gambar 2.1 Hierarki reprsentasi video content analysis 

 

    

 

 

 

Sumber : (Li & Kuo, 2003, p.12) 

Langkah selanjutnya adalah membagi sekumpulan shots dimana shots 

berisikan frames yang direkam secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena 

konten selalu berisikan shot yang kontinu dengan sekumpulan satu atau lebih 

frames yang biasa disebut keyframes. Keyframes dapat dijadikan bagian yang 

mewakili konten (Li & Kuo, 2003, p.11). 

Sebuah shot dapat dilihat lewat transisi video yang dilakukan, baik 

perlahan-lahan atau mendadak. Transisi mendadak menggunakan teknik break atau 

cut, sementara transisi yang perlahan menggunakan teknik dissolve, wipe, fade-in 

and fade-out dimana pergantian frame dilakukan secara lembut dalam kesatuan set 

frame (Li & Kuo, 2003, p.12). Menurut Rui dalam Li dan Kuo (2003) Mendeteksi 
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shot dapat dikategorikan ke dalam lima kelas yaitu pixel-based, histogram-based, 

feature-based, statisticsbased and transform-based (Li & Kuo, 2003, p.13).  

Untuk meneliti bagian scene dalam suatu video dapat diklasifikasikan 

menjadi dua bagian yaitu model-based approach dan model-free approach. Dalam 

sebuah struktur video, model-based dan model-free digunakan untuk 

mengeksplorasi scene yang berisikan karakter serta logo atau tanda yang dapat 

dilihat (Li & Kuo, 2003, p.15). Dalam analisis isi video, peneliti menggunakan shot 

dan scenes sebagai dua bagian unit video. Unsur events jarang digunakan karena 

events dapat ditafsirkan secara subjektif oleh tiap peneliti. Setiap karya video yang 

dihasilkan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh tiap orang (Li & Kuo, 2003, p.17). 

Menurut Wyse dan Smoilar dalam Li dan Kuo (2003) analisis unsur audio 

dalam sebuah video dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu music, speech 

dan others (Li & Kuo, 2003, p.18). Musik menjadi bagian pertama dalam analisis 

audio yang dapat diteliti. Bagian musik dalam video juga termasuk backsound 

dalam video. Setelah meneliti musik dalam video, bagian speech akan dipisahkan 

dari bagian musik. Dalam penelitian ini, bagian speech menjadi bagian pemting 

karena berisikan narasi serta wawancara terhadap narasumber. 

Lewat content analysis video peneliti ingin menggunakan metode ini untuk 

meneliti 360° video. Metode ini penting untuk menemukan serta menguji konsep 

yang peneliti gunakan yaitu narrative immersion dan technical immersion terhadap 

360° video.  
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2.2.3 Storytelling 

Storytelling merupakan sebuah narasi, atau penceritaan, dari suatu peristiwa 

atau serangkaian peristiwa, yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik perhatian 

para hadirin, apakah mereka pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pada dasarnya, 

sebuah cerita memiliki awal, tengah, dan akhir. Sebuah cerita memiliki karakter 

yang menarik, meningkatnya ketegangan, dan konflik yang mencapai semacam 

resolusi (Curran, 2010, p.15). Dalam pembuatan sebuah storytelling, setiap cerita 

memiliki karakteristik. Gitner (2016) menjelaskan, semua storytelling memiliki 

karakteristik dasar yang serupa. Seperti memiliki tempat dan waktu, karakter yang 

menunjukan sifat-sifat dasar manusia serta kelemahannya, dan juga plot serta 

urutan peristiwa yang melibatkan karakter (Gitner, 2016, p.34). Untuk 

memproduksi sebuah storytelling baik non fiction maupun fiction, Seth Gitner dan 

Sheila Curran menjelaskan karakteristik-karakteristik dasar dalam storytelling, 

a. Exposition 

Exposition merupakan informasi yang mendasari dalam sebuah 

storytelling seperti : siapa, apa, dimana, kapan dan mengapa. Exposition 

dapat menjadi ‘alat’ bagi penonton dalam mengikuti sebuah cerita (Curran, 

2010, p.15). Ada cara  untuk memberikan informasi penting pada saat yang 

tepat. Jika storyteller memberikan exposition terlalu cepat, akan membuat 

cerita tidak tampak relevan dan akan cepat dilupakan. Jika terlambat, para 

penonton akan menemukan exposition sendiri atau menjadi frustrasi dengan 
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storyteller karena menyembunyikan fakta yang mereka merasa penonton 

perlu tahu (Curran, 2010, p.16). 

 b. Theme / Tema 

Dalam istilah sastra, tema adalah subjek umum yang mendasari 

cerita yang spesifik, ide yang berulang-berulang berdasarkan kondisi 

kehidupan manusia. Tema dapat muncul dari pertanyaan awal yang 

mendorong seorang storyteller membuat cerita (Curran, 2010, p.17). 

Memahami sebuah tema dapat membantu apa dan bagaimana sebuah 

gambar dapat diambil.  

Else dalam Curran (2010) mengungkapkan, 

But if in fact we had been doing a sequence about the labor 

conditions for trail workers in Yosemite, we probably would have 

made it a point to shoot over the course of a long day, to show how 

long the day was, show them eating three meals on the trail, walking 

home really bone-tired in the dark. Basically, the more you’re aware 

of what you want these images to convey, the richer the images are 

going to be. (p.18). 

 

Sinematografi John Else, dalam Curran (2010) menjelaskan 

bagaimana sebuah tema dapat menentukan apa dan bagaimana sebuah 

gambar dapat diambil ketika ia membahas perencanaan untuk adegan 

filmnya yang berjudul “Yosemite: The Fate of Heaven” (Curran, 2010, 

p.18). 

c. Point of View / Sudut Pandang 
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Sudut pandang menggambarkan perspektif, atau posisi, dari mana 

sebuah cerita diceritakan. Sudut pandang dapat ditafsirkan dalam berbagai 

cara. Sebagai contoh, sudut pandang dapat menggambarkan karakter lewat 

dialog-dialog yang terjadi (Curran, 2010, p,21). Dalam storytelling, sudut 

pandang dapat berbeda dalam tafsiran penonton.  

Dalam storytelling, Curran (2010) membagi sudut pandang dibagi 

dalam beberapa jenis untuk menceritakan kisahnya, yaitu: 

1. Narasi orang pertama adalah ketika narator berbicara tentang 

dirinya sendiri. Sudut pandang ini umumnya terbatas pada apa yang 

diketahui oleh narator pada titik tertentu di cerita. 

2. Narasi orang kedua dapat ditemukan lebih sering di media cetak 

daripada di layar. Memiliki karkateristik narator yang berbicara 

kepada penonton sebagai ‘kamu’. 

3. Narasi orang ketiga yang serba tau adalah bentuk yang paling 

umum digunakan dalam narasi. Sudut pandang ini menggunakan 

kata ‘dia’ dan narator dapat masuk dan keluar dari pikiran atau 

tindakan siapa pun. Narasi ini berdasarkan pengamatan faktual dan 

verifikasi yang dilakukan oleh narator. 

4. Narasi orang ketiga subjektif yang menggunakan bentuk ‘dia’, 

tetapi terbatas seperti pada sudut pandang orang pertama (Curran, 

2010, p.206). 

 d. Character 
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Karakter merupakan komponen dalam setiap cerita. Karakter yang 

kuat dapat menggerakan sebuah cerita secara keseluruhan (Gitner, 2016, 

p.36). Gitner (2016) menambahkan, 

As a protagonist goes through various trials, tribulations, and 

transformations, the character-driven story (as opposed to the plot-

driven story) follows and turns on his or her actions and reactions. 

The character can change the focus and direction of the story, and 

their decisions often determine which way the story will go. (p.36). 

 

Dalam news video journalism, jenis character driven-stories 

merupakan salah satu jenis cerita yang mengeksplorasi masalah lewat 

karakter. Karakter utama yang kuat penting dalam sebuah cerita. Dalam 

non-fiction storytelling tidak memungkinkan untuk mengetahui segala 

sesuatu tentang tokoh utama, tetapi storyteller harus mengetahui ciri-ciri 

yang akan mempengaruhi hasil cerita (Gitner, 2016, p.37). 

 e. Konflik 

Di setiap karya storytelling, baik fiksi maupun non fiksi, para 

storyteller memberi adanya konflik antar karakter. Gitner (2016) 

menjelaskan konflik pada setiap storytelling ini didasari pada kehidupan 

sehari-hari manusia yang juga mengalami konflik setiap hari (Gitner, 2016, 

p.45). 

Gitner (2016) menjelaskan beberapa tipe konflik dalam storytelling 

(Gitner, 2016, p.45-48) : 

1. Human vs Self 
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Tipe ini merupakan konflik internal. Tokoh mencoba 

melewati sesuatu yang terjadi di dalam dirinya di masa lalu. Konflik 

ini menghalangi karakter untuk merealisasikan keinginan tokoh 

dalam cerita tersebut (Gitner, 2016, p.45). 

2. Human vs Human 

Tipe konflik ini yang paling sering diterapkan dalam sebuah 

storytelling. Antar karakter terjadi sebuah konflik, satu sisi dapat 

terlihat baik, heroik dan di sisi karakter lain terlihat jahat (Gitner, 

2016, p.46) 

3. Human vs Society 

Dalam tipe konflik ini terkadang masyarakat itu sendiri 

bertentangan dengan tujuan karakter. Banyak jenis news non fiction 

didasarkan pada "karakter" atau subjek yang telah bertentangan 

dengan norma-norma sosial (Gitner, 2016, p.47) 

  4. Human vs Nature 

Jenis konflik ini hadir dalam setiap berita tentang badai, 

gempa bumi, kekeringan, atau orang-orang yang berusaha 

menyelamatkan rumah mereka dari banjir. Konflik seperti ini 

menceritakan manusia yang terus-menerus berkonflik dengan alam 

(Gitner, 2016, p.48). 
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 f. Story Arc 

Story membawa penonton ke sebuah tempat yang baru. Story 

menarik emosi, dan membuat penonton merasakan karakter yang terlibat 

dalam cerita. Keterlibatan antar karakter dibuat melalui sebuah struktur 

cerita. Sebuah struktur cerita merupakan sebuah kumpulan adegan-adegan 

utama yang disusun ke dalam sebuah urutan yang disebut sebagai plot 

(Gitner, 2016, p,39). 

Media visual membantu penonton merasa bahwa mereka adalah 

bagian dari tindakan, yang pada dasarnya mengalami peristiwa tersebut. 

Kisah-kisah yang paling menarik berisi awal, tengah, dan akhir yang tidak 

diketahui. Format yang sama di mana kita mengalami hidup kita sendiri dan 

peristiwa kehidupan nyata lainnya (Shook, Larson, & Tarsio, 2016, p.5) 

Sebuah cerita yang baik memiliki elemen-elemen yang spontan, hal-

hal ajaib dan mampu menakjubkan penonton lewat aksi dan emosi yang 

seakan-akan nyata dalam suatu periode. Hal-hal seperti ini telah 

direpresentasikan lewat suatu gambaran yang disebut story arc. Sebuah arc 

membedah sebuah cerita ke dalam bagian-bagian tersendiri, namun juga 

menunjukan bagaimana tiap bagian cerita berkontribusi terhadap pergantian 

yang terjadi selama narasi (Gitner, 2016, p.39). Sebuah arc juga menjadi 

tahapan dimana suatu adegan dapat mengubah suatu karakter (Curran, 2010, 

p.18) 
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Gambar 2.2 Story Arc 

     

 

   

   

        

Sumber : https://medium.com/science-of-story-building/science-of-

story-building-structure-f296c41034c5 

Dalam grafik diatas sebuah cerita memiliki awalan, tengah serta 

akhir. Dalam act structure, jumlah act dapat bervariasi, namun three act 

structure lebih umum digunakan karena dapat membuat cerita lebih 

sederhana dan membuat cerita dibangun lebih dramatis (Gitner, 2016, p.41).  

Secara sederhana, awal cerita atau act one, berisikan bagaimana 

pengenalan karakter, serta penonton mencari tau dimana dan kapan cerita 

dimulai (Gitner, 2016, p.43). Act two atau sering disebut sebagai 

confrontation, menjadi bagian puncak dalam sebuah cerita, karena dalam 

bagian ini karakter mulai merespon masalah. Di bagian ini tensi cerita 

dibangun, serta karakter mulai saling ‘bersenggangan’ dan ‘bertabrakan’. 

Act three, atau klimaks pada sebuah cerita berisikan bagaimana tokoh utama 

bertemu dengan lawan tokoh utama atau antagonis. Di tahap ini cerita 
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diakhiri dengan pertemuan kedua tokoh dan hasil dari pertemuan konflik 

kedua tokoh yang mempengaruhi keseluruhan cerita (Gitner, 2016, p.50) 

 

2.2.4  Immersion 

Ada definisi yang beragam tentang immersion atau immersion, namun 

definisi dari Jannet Murray dalam Zhang, Perkis dan Arndt (2017)  menjadi salah 

satu yang paling sering digunakan. Menurutnya, immersion adalah suatu 

pengalaman menyenangkan dalam simulasi sebuah tempat yang detail dan 

dikelilingi oleh sebuah realitas yang lengkap, yang mengambil alih semua perhatian 

dan seluruh indra persepsi seseorang. Definisi ini menunjukkan beberapa aspek 

kunci dari immersion yaitu, transportasi, simulasi, sensasi, perhatian dan persepsi 

(Zhang, Perkis, & Arndt, 2017, p.2). 

Menurut Zhang, Perkis dan Arndt (2017) Ada dua kategori dalam 

immersion, yaitu embodied immersion dan empathetic immersion. Dalam dua 

kategori besar ini embodied immersion membagi lagi jenis immersion kedalam 

delapan jenis, yaitu nondiegetic, situated, physical, sensory-motoric, perceptual, 

spatial, egocentric, and visceral immersion. Empathetic immersion membagi lagi 

immersion kedalam 10 jenis yaitu diegetic, mental, imaginative, fictional, cognitive 

& emotional, psychological, narrative, exocentric, vicarious, and self-presence 

immersion (Zhang, Perkis, & Arndt, 2017, p.2). 
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a.  Embodied Immersion 

Dalam kategori immersion ini, pengguna merasakan “tubuh” mereka  

masuk ke dalam lingkungan virtual.  Dalam kondisi ini, pengguna seolah-

olah masuk ke dalam cerita dan bahkan berinteraksi dengan benda-benda 

virtual. Embodied immersion dirasakan lewat sensor motorik manusia untuk  

mengontrol lingkungan virtual. Sebuah storytelling  pada umumnya dapat 

diikuti atau dirasakan lewat  emosional kognitif manusia (Zhang, Perkis, & 

Arndt, 2017, p.2). 

 b.  Empathetic Immersion 

Kategori immersion ini memungkinkan pengguna untuk membentuk 

representasi pengalaman di dunia nyata, dan memproyeksikannya ke dalam 

lingkungan virtual, baik menggunakan imajinasi, atau aspek psikologis 

seperti aspek kognitif atau emosional sebagai medianya (Zhang, Perkis, & 

Arndt, 2017, p.2). 

 Berdasarkan penjelasan dua kategori immersion tersebut, video  360°  

digolongkan ke dalam empathetic immersion karena immersion yang dihadirkan 

pada video  360°  berdasarkan representasi di dunia nyata. Selain itu dalam video  

360°  penonton tidak dapat berinteraksi dengan benda-benda virtual seperti yang 

dijelaskan pada embodied immersion. Dalam proses analisis yang dilakukan, 

peneliti menggunakan cardboard VR sederhana sebagai medium untuk mengamati 

konsep-konsep yang digunakan. Menurut Miller dan Bugnariu (2016), penggunaan 
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cardboard dalam konten VR, diklasifikasikan sebagai immersion dengan level yang 

paling tinggi (Miller & Bugnariu, 2016, para.9). 

 

2.2.5 Immersive Journalism 

Nonny De La Pena dalam Shin dan Biocca (2017) menjelaskan immersive 

journalism merupakan jenis penyajian cerita berita di mana seseorang dapat 

memiliki pengalaman orang pertama dari peristiwa atau situasi yang relevan. 

Sebagai salah satu alternatif dari penyajian berita jurnalistik, immersive journalism 

dirancang untuk memungkinkan penonton memasuki skenario yang hampir 

direkonstruksi mewakili sebuah berita (Shin & Biocca, 2017, p.4). Berita 

dikonsumsi lewat keterlibatan penonton secara langsung ke dalam konten 

immersive.  

Dalam penerapannya, pengguna atau khalayak  direpresentasikan dalam 

bentuk avatar digital. Mereka dapat melihat dunia dari sudut pandang orang 

pertama dalam avatar tersebut. Dalam sistem immersive, pengguna dapat melihat 

tubuh asli mereka sendiri, dan melihat avatar mereka hanya melalui bayangan dan 

refleksi pada objek virtual di lingkungan (Shin & Biocca, 2017, p.4). 
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Gambar 2.3 Implikasi Immersive Journalism 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

https://www.youtube.com/watch?v=SSLG8auUZKc  

Gambar di atas menunjukan salah satu bentuk immersive journalism yang 

merepresentasikan kelaparan di Los Angeles. Video tersebut dibuat oleh Nonny De 

La Pena yang dibuat untuk merekonstruksi bagaimana insiden kelaparan pada suatu 

jalur pembagian makanan di Los Angeles.  Suasana pada kejadian tersebut 

direkonstruksi dengan lebih nyata, dengan audio yang diambil pada saat kejadian 

tersebut.  

Jurnalisme tradisional senatiasa berusaha untuk menciptakan hubungan 

antara pembaca dan berita. Immersive journalism menawarkan bentuk baru untuk 

mendekatkan pengguna ke sebuah berita dibandingkan dengan platform jurnalisme 

tradisional mana pun (Shin & Biocca, 2017, p.4). Bagi para jurnalis, kehadiran 

immersive journalism menjadi cukup relevan. Menurut Dominguez dalam Shin dan 

Biocca (2017) jurnalis terus menciptakan bentuk baru dalam bercerita dan metode-
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metode baru untuk memberi pengguna ‘perasaan’ yang lebih tepat terhadap suatu 

peristiwa (Shin & Biocca, 2019, p.4).  

Dengan munculnya inovasi immersive journalism, beberapa perusahaan 

surat kabar telah mengaplikasikan ke dalam bentuk VR dan 360° video. Salah satu 

contoh dalam penelitian ini yaitu, The New York Times. Immersive journalism 

menjadi konsep utama dalam lahirnya penyajian berita lewat teknologi 360° video 

dengan tujuan yang sama, yaitu mendekatkan masyarakat terhadap suatu peristiwa. 

 

2.2.6 Video 360° 

Michael Wohl (2019) mendefinisikan video  360°  sebagai spherical video 

yang memungkinkan untuk mengantar penonton ke dunia baru, mengelilingi 

mereka dalam lingkungan realistik mendalam di mana penonton benar-benar 

merasa seperti mereka ada di sana (Wohl, 2019, p.12). 360°  video dan VR 

merupakan dua hal yang berbeda. Wohl (2019) menjelaskan video 360° adalah 

bagian dari VR, namun VR yang komplit biasanya menggabungkan gambar dan 

lingkungan yang dihasilkan komputer. VR memungkinkan penonton untuk 

bergerak dalam ruang virtual, sementara video 360°  hanya memungkinkan 

penonton untuk memutar atau memiringkan kepalanya untuk melihat-lihat dalam 

dunia virtual dari tempat yang tetap (Wohl, 2019, p.14). 

Untuk melakukan sebuah produksi video 360°, dibutuhkan kamera 360° 

yang mampu mengambil gambar secara keseluruhan. Perusahaan besar dalam 
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bidang kamera seperti Nikon, Samsung, dan GoPro sudah banyak memproduksi 

kamera 360°  (Wohl, 2019, p.29). 

Gambar 2.4 Contoh Kamera 360° 

 

 

 

 

  

 

 

                                         Sumber : (Wohl, 2019, p.29) 

Sebagian besar kamera 360°  memiliki dua sampai tiga kamera yang 

terhubung. Hal ini bertujuan untuk menangkap rangkaian gambar dan mengatur 

supaya tidak terjadi adanya tumpang tindih gambar (Wohl, 2019, p.30).  Kamera 

360°  dibagi menjadi lima jenis menurut Wohl yaitu : 

1. Consumer Camera 

2. Prosumer Camera 

3. Multicamera Rigs 

4. Profesional Camera 

5. Specialty Camera (Wohl, 2019, p,29-47) 
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Lima jenis kamera yang disebutkan di atas memiliki kegunaan yang 

berbeda-beda. Sebagai contoh, kamera profesional seperti Yi Halo sesuai untuk 

tempat yang statis dan cukup cahaya, namun ukurannya yang besar, membuat 

kamera ini harus ditambahkan baterai eksternal, jadi tidak memungkinkan untuk 

shot bergerak (Wohl, 2019, p.26). 

Dengan tampilan visual yang berbeda, membuat produksi video  360°  

memiliki beberapa cara-cara khusus. Menurut Wohl (2019) mengarahkan video 360 

° lebih seperti mengarahkan sebuah teater daripada mengarahkan film. Michael 

Wohl menjelaskan bagaimana seharusnya produksi video  360°  dilakukan (Wohl, 

2019, p.65-68). 

a. Fokus terhadap gambar yang besar 

Storyteller mempertimbangkan gambar demi gambar secara 

keseluruhan. Penonton dapat dipandu untuk memperhatikan satu bagian 

setting sekaligus, dan storyteller dapat menyoroti elemen tertentu. Tetapi 

pada akhirnya seluruh setting berlangsung secara bersamaan. Cerita dalam 

video 360° berlanjut secara real time, tanpa campur tangan editor memilih 

gambar mana yang akan disajikan dalam urutan yang telah ditentukan 

(Wohl, 2019, p.65) 

 b. Rehearse 

Video 360° membutuhkan fleksibilitas dan spontanitas dalam 

produksi. Untuk itu seorang storyteller mempersiapkan elemen-elemen 

pendukung produksi dalam rehearsal (Wohl, 2019, p.65). 
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 c. Perspektif Penonton 

Saat mengatur alur dalam video 360°, tiap penonton akan 

mengambil aspek visual yang berbeda-beda. Tetapi pada akhirnya 

storyteller membuat penonton dapat mengambil sesuatu yang bermakna dan 

mudah diingat (Wohl, 2019, p,67). 

 

2.2.7 Narrative Immersion 

Menurut Burnette (2011) narrative immersion merupakan jenis narasi yang 

menghidupkan peristiwa menggunakan cerita dan karakter untuk 

mengkontekstualisasikan objek dan membantu penonton melalui pengalaman 

naratif. Dengan teknik video dan audio digital yang diintegrasikan dengan set dan 

pencahayaan untuk menciptakan kesan waktu, tempat, dan kehidupan sehari-hari 

(Burnette, 2011, p.192). Narrative immersion berfokus pada pengaruh konten dan 

stuktur cerita terhadap penonton (Elmezeny, Edenhofer, & Wimmer, 2018, p.3). 

Marie Laure Ryan dalam bukunya berjudul “Narrative as Virtual Reality” membagi 

narrative immersion ke dalam empat dimensi, yaitu 

1. Spatial Immersion 

2. Temporal Immersion 

3. Spatio Temporal Immersion 

4. Emotional Immersion (Ryan, 2001, p.120-157). 
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a. Spatial Immersion 

Spatial immersion mengacu pada immersion yang dipicu oleh 

kualitas spatial dari lingkungan yang dibuat secara virtual. Dalam spatial 

immersion, efek immersionf lingkungan virtual dapat dicapai dengan 

manipulasi yang disengaja dari beberapa komposisi gambar spatial. 

Contohnya seperti gerakan zoom-in cepat dan zoom-out, perubahan sudut 

kamera secara tiba-tiba. Semua teknik pengambilan gambar ini mengantar 

pengguna mencapai pengalaman fenomenologis seolah-olah pengguna bisa 

berjalan ke lingkungan virtual (Zhang, Perkis, & Arndt, 2017, p.1).  

Dalam spatial immersion yang lengkap, pandangan pengguna 

menyatu dengan geografi tekstual. Dalam suatu momen ketika pengguna 

masuk kedalam sebuah keaadan immersion, pengguna menemukan relasi 

dengan setting  tempat seperti perasaan yang hadir di dalam set tempat 

tersebut (Ryan, 2001, p.122). Ruangan yang ditampilkan tidak hanya lokasi 

yang berbeda tetapi juga memiliki hubungan yang menjadikan visual 

menjadi sebuah landscape yang jelas (Ryan, 2001, p.123). 

Interaksi dengan penonton dalam spatial immersion tidak dibangun 

lewat bahasa karena hanya bisa menggunakan pendekatan bertahap ke dunia 

tekstual. Sebagai medium, dalam spatial immersion ada proses 

mengungkapkan geografi dengan detail, secara perlahan ke dalam pikiran 

pembaca (Ryan, 2001, p.122).  
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                     Gambar 2.5 Angel Falls Venezuela 360 video 

 

 

 

 

 

Sumber : 

https://www.youtube.com/watch?v=L_tqK4eqelA  

Gambar di atas merupakan video yang diunggah di Youtube oleh 

channel 360° video AirPano. Video tersebut berisikan pemandangan air 

terjun tertinggi di dunia yaitu “Angel Falls” di Venezuela. Dalam video 

berdurasi 6 menit 34 detik ini, pembuat klip “mengantar” penonton 

berkeliling di sekitar area Angel Falls menggunakan kamera 360° yang 

melayang di udara. Tayangan ini merupakan salah satu bentuk aplikasi 

spatial immersion ke dalam video  360°  dengan pengalaman visual sebuah 

landscape geografis dengan teknik pengambilan gambar yang mengantar 

penggunanya melihat Angel Falls dengan lebih detail. 

 

b.  Temporal Immersion 
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Menurut Ryan (2001) temporal immersion merupakan keterlibatan 

penonton dalam konten immersionf yang disebabkan oleh keinginan 

penonton untuk mempelajari apa yang akan terjadi berikutnya (Ryan, 2001, 

p.141). Pada temporal immersion alur cerita menjadi penting dan teknik 

narasi serupa dengan storytelling. Konten dapat berisikan karakter atau alur 

cerita seperti video tradisional. Menurut Elmezeny, Edenhofer dan Wimmer 

(2018) set tempat yang ada menjadi lebih penting untuk bercerita 

dibandingkan dengan format spatial immersion. Cerita digerakkan oleh set 

yang berbeda, dan memiliki bagian detail dalam set untuk memberikan 

konteks naratif (Elmezeny, Edenhofer, & Wimmer, 2018, p.5). 

Karakter akan mengeksplorasi ruang yang ada pada scene. Ini yang 

membuat plot ada di sekitar scene tersebut. Hal ini menciptakan hubungan 

antara spatial immersion dan temporal immersion. Selain itu, ada 

keterkaitan antara temporal immersion dan technical immersion. Dalam hal 

ini 360° video yang sifatnya spherical memungkinkan penonton kehilangan 

informasi dalam video tersebut. Penonton bisa menemukan detail kecil 

dalam video yang menimbulkan makna baru. Ini membuat seringkali narasi 

penting untuk mengantar penonton kedalam pemahaman yang dikehendaki 

oleh storyteller. Aspek technical immersion sebagai aspek pengalih 

perhatian penonton, bisa digunakan ketika interaksi karakter dengan 

lingkungan sekitar membawa penonton ke pemahaman yang lain. Untuk 

menekankan ini, menurut Elmezeny, Edenhofer dan Wimmer (2018) 

storyteller membuat ilusi interaktivitas untuk tetap membawa penonton ke 
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dalam alur yang dibuat oleh storyteller (Elmezeny, Edenhofer, & Wimmer, 

2018, p.6). 

Gambar 2.6 “The Displaced” 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ecavbpCuvkI&t=517s 

Penerapan temporal immersion salah satu contohnya ada pada video 

“The Displaced”. Video ini merupakan video 360° yang diunggah oleh 

channel The New York Times. Video ini berceritakan tentang perang di tiga 

negara yang membuat anak-anak kehilangan tempat tinggal mereka. Pada 

awal video ini,  seorang karakter dari tiga karakter utama yang ada. terlihat 

sedang menulis pada ruang kelas yang hancur ketika perang. Dalam scene 

tersebut karakter terlihat mengeksplorasi ruangan kelas yang hancur. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam temporal immersion, set tempat yang 

kuat, memberikan konteks naratif terhadap penonton. Scene tersebut juga 

menjadi awal plot untuk cerita yang dibangun oleh storyteller. 
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c.  Spatio Temporal Immersion 

Spatio temporal immersion dibangun dengan cerita yang sebagian 

ditentukan oleh karakter. Spatio temporal immersion juga mengintegrasikan 

penonton ke dalam beberapa bentuk. Seperti contohnya menggunakan 

penonton sebagai sudut pandang orang pertama dan menggunakan penonton 

sebagai objek (Elmezeny, Edenhofer, & Wimmer, 2018, p.6). Perubahan 

sudut pandang ini ditujukan untuk memberikan informasi lebih banyak 

kepada penonton. Pemahaman penonton juga dapat bervariatif sesuai 

dengan perilaku karakter ke penonton. 

        Gambar 2.6 “Under a Cracked Sky” 

 

 

 

 

 

 

                       Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ecmGq5LGNx8 

Untuk melihat bagaimana penerapan spatio temporal immersion, 

peneliti menunjukan salah satu contoh konten video  360°  oleh The New 

York Times berjudul “Under a Cracked Sky”. Video ini berisikan tentang 
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seorang penyelam yang ingin menyelam laut atlantik. Di awal video ini, 

storyteller meletakan penonton sebagai sudut pandang orang kedua dalam 

proses persiapan untuk menyelam. Dalam proses penyelaman, storyteller 

mengubah sudut pandang penonton sebagai sudut pandang orang pertama 

yaitu karakter penyelam yang mengeksplorasi laut antartika. 

 

d.  Emotional Immersion 

Emotional immersion adalah suatu kondisi immersionf saat 

pengguna merasa terangsang secara emosional dan ada keaadan “terserap” 

oleh konten naratif dari cerita. Berbeda dengan spatial immersion, 

emotional immersion tidak selalu memungkinkan pengguna merasakan 

‘tubuhnya’ ke dalam adegan, tetapi memungkinkan mereka untuk 

mengidentifikasi secara kognitif dan merasakan empati emosional dengan 

salah satu karakter dari cerita atau avatar di dunia game (Zhang, 2017, p.1). 

Gambar 2.7 “The Displaced” 360° video 

 

 

 

 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=ecavbpCuvkI 
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Gambar diatas merupakan salah satu video 360° yang berjudul “The 

Displaced”. Salah satu adegan pada video ini berisikan tentang bagaimana 

beberapa wanita di pengungsian menangis. Salah satu scene dalam 

pengungsian ini merupakan salah satu bentuk emotional immersion dimana 

dialog antar karakter di scene tersebut memungkinkan penonton merasakan 

empati emosional. 

 

2.2.8 Technical Immersion 

Konsep technical immersion yang digunakan pada penelitian ini didasari 

pada penelitian Alia Sheikh, Andy Brown, Zillah Watson and Michael Evans 

(2016) yang berjudul Directing Attention In 360-Degree Video. Penelitian ini 

menjelaskan pengembangan dan presentasi kepada pemirsa dari beberapa materi 

video 360° yang diproduksi khusus, yang dibuat untuk memungkinkan terjadinya 

mekanisme pengarahan perhatian visual dalam video 360° (Sheikh, Brown, 

Watson, & Evans, 2016, p.2).  

Secara garis besar dalam penelitian ini, konsep technical immersion 

merupakan unsur pengalih perhatian pada sebuah shot atau scene dalam immersive 

video. Unsur pengalih perhatian ini dapat menjadi cara untuk membawa penonton 

ke dalam interaksi yang ingin diciptakan oleh storyteller. Selain itu bagaimana 

kesesuaian jarak antara penonton dengan objek juga menjadi temuan dalam 

technical immersion ini. 
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Teknis penelitian ini dilakukan Sheikh dan rekan-rekan (2016) dengan 

merekam sejumlah  adegan one take dengan single shot bersama beberapa aktor. 

Tiap set rekaman telah diatur untuk menguji teknik mengarahakan perhatian 

penonton. Keempat klip disusun untuk mengolah perhatian penonton dan direkam 

dalam sebuah gymnasium yang besar. Setiap klip dimulai dengan element of interest 

yang jelas, lalu menggunakan metode yang berbeda-beda untuk mengarahkan 

perhatian penonton ke element of interest yang baru (Sheikh, Brown, Watson, & 

Evans, 2016, p.1). 

Setiap klip dimulai dengan dua aktor dan dimulai dengan percakapan. 

Selama 45 detik kedua aktor hanya melakukan percakapan sebelum isyarat yang 

lain dilakukan.  Selama 45 detik berlangsung penonton akan memiliki kesempatan 

untuk membiasakan diri dengan lingkungan, dan bahwa perhatian mereka akan 

tertuju pada percakapan. Setiap klip menggunakan sebuah teknik visual yang 

dikombinasikan, lalu audio digunakan untuk mengarahkan perhatian penonton pada 

tokoh yang baru (Sheikh et al., 2016, p.2).  Ada total 26 peserta, yang semuanya 

mengambil bagian pada penelitian. 17 dari mereka melihat klip yang dirancang 

untuk memahami aspek subjektif dari pengalaman, dan kesan mereka direkam 

menggunakan kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Sebelum memulai, 

peserta diberi klip awal untuk menyesuaikan diri mereka pada video 360°  (Sheikh, 

Brown, Watson, & Evans, 2016, p.2).  
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Gambar 2.8 Pengujian dengan shot bersama aktor 

 

 

 

 

 

          Sumber : (Sheikh, Brown, Watson, & Evans, 2016, p.4). 

Hasil penelitian didapatkan dalam empat teknik pengarahan perhatian 

penonton. Yang paling efektif adalah menggunakan clue audio dan visual dari 

target area dan bagian scene dimana penonton diasumsikan untuk melihat scene 

tersebut. Kombinasi dari dua aspek ini dapat membantu storyteller dalam 

pembuatan konten video  360°  untuk membuat narasi dengan unsur pengalih 

perhatian pada video 360°. Selain itu perhatian penonton juga bereaksi secara 

positif dengan interaksi karakter yang ada di video. Simpulan terakhir jarak kamera 

dapat digunakan oleh storyteller untuk mendorong emosi penonton bila jarak 

interaksi disesuaikan dengan interaksi di kehidupan nyata. (Sheikh, Brown, 

Watson, & Evans, 2016, p.6) 
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2.3 ALUR PENELITIAN 

Bagan 2.3.1 Alur penelitian  
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video  360°  dengan metode analisis isi 

Demonstrasi Konsep Untuk Menganalisis 

Video  360° 

Technical Immersion Narrative Immersion 
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