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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perkembangan Animasi di Indonesia 

Pilling (1997) Animasi adalah sekumpulan gambar dengan perbedaan pose antar 

satu dengan yang lain yang disusun berurutan hingga membentuk pergerakan 

semu.(hal.1) 

 Rochman, Subyantotoro, Faridah dan Umam (2015) animasi berasal dari 

bahasa latin “animare” yang berarti menghidupkan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa animasi adalah usaha untuk menghidupkan sesuatu. Usaha untuk 

menghidupkan ini sudah diterapkan sejak jaman purba, dimana saat itu manusia 

berusaha bercerita melalui lukisan dinding di gua yang dibuat seakan objek yang 

digambar sedang bergerak. Kemudian jejak lukisan bergerak juga ditemukan pada 

mangkuk di Iran. Mangkuk tersebut menggambarkan pergerakan kambing yang 

berurutan, seakan sedang melompat-lompat. (hal.4) 

 Kemudian animasi mulai berkembang tak lama setelah ditemukannya 

teknologi kamera. Saat itu animasi telah berkembang cukup pesat hingga tahun 

1930 yang dikenal dengan masa keemasan film animasi. Tokoh yang paling 

dikenal pada masa itu adalah Walt Disney dan Warner Bros Cartoon. Teknik 

animasi yang diterapkan pada saat itu masih tradisional. Kemudian pada tahun 

1951, penemuan televisi mulai berkembang dan membawa pengaruh pada 

perkembangan animasi. 
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 Pada era televisi, bioskop tidak lagi menjadi pilihan untuk menonton film 

animasi. Pada masa ini, studio animasi menyasuaikan produk animasi untuk 

kebutuhan televisi. Mereka mulai memproduksi animasi seri berdurasi singkat 

agar dapat diputar secara berkala ditelevisi. Pupolaritas animasi semakin 

meningkat, pada masa ini Jepang telah mempelajari teknik pembuatan animasi 

juga ikut mengambil bagian dalam industri ini dan mampu menyaingi Amerika.  

 Animasi terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang 

dapat mendukung pembuatan animasi. Pada era digital seperti sekarang ini, 

animasi telah banyak berkembang dengan target pasar yang mencakup segala usia. 

Untuk itu industri film animasi pun melirik kesempatan ini untuk berkembang dan 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasarnya. Dengan berkembangnya teknologi 

tersebut, animasi dapat diproduksi lebih cepat dengan menggunakan perangkat 

komputer sepenuhnya. (hal. 12-15) 

  Sama halnya dengan film, animasi juga membutuhkan perancangan shot 

untuk dapat menyampaikan cerita dengan baik dan dramatis. Mascelli (2005) 

menegaskan bahwa dalam merangcang shot dibutuhkan ketelitian dan 

pengalaman, karena shot merupakan pengarah pandangan penonton terhadap 

cerita didalam film.(hal.11) 

2.2. Komposisi Shot dalam Film dan Animasi 

Mecardo (2011) mengatakan bahwa shot dapat dikatakan berhasil jika yang 

ditampilkan didalamnya memiliki konteks yang sesuai dengan cerita yang ingin 

disampaikan. Untuk menciptakan shot yang mampu menampilkan cerita yang 
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mengesankan, perlu untuk mengetahui elemen shot yang tepat untuk mendukung 

cerita yang disampaikan. Aturan yang berlaku dalam perancangan shot cukup 

fleksibel, sehingga dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Namun pemahaman 

aturan dasar dalam menggunakan elemen shot yang telah ada sebelumnya. (hal. 

Xiii-xiv)  

2.2.1. Elemen-elemen dalam Komposisi Shot 

Mecardo (2011) dalam menentukan komposisi yang tepat, diperlukan pemahaman 

mengenai rasionya. Aspek rasio ini merupakan bentuk dimensi yang digunakan 

dalam shot yang terdiri dari ukuran lebar dan tinggi frame. Segala komposisi yang 

dibuat harus sesuai dengan dimensi yang dipakai.(hal.6) 

Bowen dan Thompson (2013) ukuran rasio yang biasa digunakan adalah: 4:3, 

16:9, 1.85:1, dan lainnya. penggunaan widescreen 1.85:1 sudah digunakan di 

Amerika Utara sejak lama. Sedangkan di Eropa menggunakan widescreen 1.66:1. 

Kemudian jenis formatnya adalah standard definition (SD), Television in North 

America (NTSC, NTSC MiniDV dan DVD), Eropa (PAL dan DV-PAL) dan high 

definition (HD). Widescreen merupakan dimensi rasio yang paling sering 

digunakan sekarang ini, karena dimensi ini memiliki kesamaan dengan jarak 

pandang mata manusia.(hal.5-7) 
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Gambar 2.1. Aspek Rasio 
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2.2.1.1. Composition 

Komposisi yang paling sering digunakan dalam merancang sebuah shot adalah: 

1. Canted Shot / Deutsch Angle 

Mecardo (2011) menampilkan garis pandang diagonal yang memberikan 

kesan ketegangan, ketidak stabilan, kebingungan dan kegilaan. Komposisi 

ini pertama kali ditemukan di Jerman pada tahun 1930. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Canted Shot/Deutsch Angles 

(sumber: studiobinder.com) 
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2. Balance / Unbalance 

Mecardo (2011) komposisi ini dapat terbentuk dari ukuran, warna dan 

penempatan objek yang dapat dibuat simetris. Penyusunan ini dapat 

memberi kesan stabil, keseragaman, atau penentuan. Sedangkan 

penempatan yang disusun memberatkan pada titik tertentu dapat 

menimbulkan kesan ketegangan, tidak teratur, dan kesulitan. (hal.8) 

 

Gambar 2.3. Balance 

(sumber: sarahmurchison.com) 
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3. Negative Space 

Suler (2013) mengatakan bahwa dominasi pada penyusunan area negatif 

dan positif dapat memengaruhi kesan dalam frame. Ruangan kosong yang 

mendominasi subjek didalam frame dapat membuat subjek terlihat tidak 

stabil dan kecil. Sedangkan ruang yang didominasi oleh subjek didalam 

frame dalam membagi bagian negatif dan positifnya untuk dapat membuat 

subjek terlihat dominan dan terlihat menonjol. 

Gambar 2.4. Unbalance 

(sumber: photographymad.com) 
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2.2.1.2. Camera Angles 

Mascelli (2005) camera angles harus ditempatkan secara teliti untuk mendapatkan 

makna yang tepat. Penempatan sudut yang kurang tepat, dapat membuat penonton 

menjadi bingung dan makna cerita tidak tersampaikan. Sudut yang tepat dapat 

menciptakan efek dramatis dan memiliki arti yang kuat. Posisikan sudut kamera 

sesuai dengan kebutuhan cerita yang disampaikan.(hal.11) 

 Sudut kamera dapat perperan secara objektif maupun subjektif. Subjektif 

berarti kamera memopisikan penonton sebagai pemeran aktif didalam film, tokoh 

didalam film seakan sedang berinteraksi dengan penonton. Objektif berarti kamera 

memposisikan penonton sebagai pengamat saja, pada posisi ini tokoh didalam film 

tidak pernah melihat langsung kearah kamera untuk menciptakan kesan tidak 

Gambar 2.5. Negative Space 

(sumber: dgaphotoshop.com) 
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terlihat bagi pengamat. Berikut ini adalah macam-macam camera angles yang 

umum dipakai beserta fungsinya: 

1. Eye Level 

Sudut memberi kesan natural sama seperti mata manusia sehingga 

memberi kesan sejajar antara penonton dan tokoh didalam film. Level ini 

sangat cocok untuk membangun kedekatan antara tokoh dan penonton. 

 

2. High Angle 

Memposisikan kamera kearah bawah, sehingga tokoh didalam terlihat 

kecil dan tidak berdaya. Penonton akan diposisikan sebagai tokoh yang 

dominan atau pengamat dari tempat yang lebih tinggi, tergantung dari 

frame size yang digunakan.  

Gambar 2.6. Eye Level 

(sumber: studioantelope.com) 
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3. Low Angle 

Kebalikan dari high angle kamera ini kearah atas, sudut ini membuat 

tokoh didalam film terlihat mendominasi dan lebih kuat. Posisi penonton 

sebagai pengamat akan memberi kesan “kagum” pada objek yang 

dilihatnya, sedangkan posisi sebagai tokoh akan membuat penonton 

menjadi pihak yang lemah kagum dan inverior.(hal.35-42) 

Gambar 2.7. High Angle 

(sumber: studioantelope.com) 
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2.2.1.3. Frame Size 

Bowen dan Thompson (2013) mengatakan bahwa frame size merupakan penentu 

seberapa kecil atau besar subjek yang ditampilkan didalam frame. ukuran tersebut 

dapat memengaruhi seberapa penting subjek tersebut didalam framenya. Dalam 

pemakaian frame size ini ukuran yang besar dan detail dapat diartikan sebagai 

subjek yang penting dan sebaliknya, jika semakin kecil dan samar, maka subjek 

tersebut dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak penting. Berikut adalah 

macam-macam frame size yang biasa dipakai: 

1. Long Shot/Wide Shot 

Long shot biasa dipakai untuk menampilkan lingkungan tempat 

kejadian perkara. Long shot ini memiliki beberapa ukuran, meliputi 

Gambar 2.8. Low Angle 

(sumber: studioantelop.com) 
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extreme long shot, very long shot, dan long shot/full shot dengan 

definisi sebagai berikut: 

a. Extreme Long Shot 

Pada frame ini hanya penampakan lingkungan saja yang dapat 

ditampilkan. Shot ini bersifat naratif dan biasa digunakan untuk 

menjelaskan keadaan lingkungan serta apa yang sedang terjadi 

disana, perkiraan waktu dan cuaca. 

 

b. Very Long shot 

shot ini dapat menampilkan hubungan tokoh dan lingkungan 

sekitarnya dengan cukup detail pada lingkunganya. Shot ini 

dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan lingkungan, 

waktu dan cuaca, serta aktifitas subjek. 

 

Gambar 2.9. Extreme Long Shot 

(sumber: shutterstock.com) 
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c. Long Shot / Full Shot 

Shot ini juga dapat menampilkan keadaan lungkungan dengan 

cukup detail, namun dengan ukuran subjek yang cukup besar 

dapat menjadikannya sebagai pusat perhatian. Shot ini lebih 

menjelaskan secara detail tentang informasi tokoh yang 

ditampilkan didalammnya, seperti ekspresi, aktifitas, identitas 

dan lainnya.  

Gambar 2.10. Very Long Shot 

(sumber: flickr.com) 
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2. Medium Shot 

Frame size ini menampilkan keadaan lingkungan dalam jarak 

pandang mata pada umumnya, sehingga shot ini cocok untuk 

menampilkan eksterior dan interior untuk mendukung cerita. tokoh 

yang ditampilkan hanya sebatas kepala sampai pinggang. tokoh 

akan terlihat cukup dekat dengan detail lingkungan yang masih 

dapat terlihat. Size ini terdiri dari medium long shot, medium shot 

dan medium close up dengan definisi sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.11. Long Shot / Full Shot 

(sumber: ashwoodcollegemedia.weebly.com) 
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a. Medium long shot 

Shot ini juga dikenal sebagai knee shot karena tokoh yang 

ditampilkan adalah kepala sampai bagian di atas lutut. Shot ini 

digunakan untuk untuk menampilkan aktifitas tokoh dan 

ekspresi serta sedikit dari keadaan lingkungannya. 

 

b. Medium Shot 

Disebut juga dengan waist shot, size ini menampilkan tokoh 

dari kepala sampai pinggang. Frame ini didominasi oleh tokoh 

didalam framenya, namun keadaan lingkungan masih bisa 

terlihat untuk menunjukkan waktu dan lokasi. 

Gambar 2.12. Medium Long shot 

(sumber: images.gmanews.tv) 
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c. Mid Close Up 

Menampilkan tokoh dari kepala sampai bagian dibawah dada. 

Pada shot ini ekspresi dan aktifitas tokoh masih dapat terlihat, 

namun penonton akan lebih terfokus pada ekspresi tokoh. 

Gambar 2.13. Medium Shot 

(sumber: acmi.net.au) 
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3. Close up 

Frame size ini dapat membangun kedekatan emosi antara penonton 

dengan tokohnya. Shot ini memfokuskan pandangan pada ekspresi 

tokoh. Close up terdiri dari close up, big close up dan extreme close 

up dengan definisi sebagai berikut: 

a. Close Up 

Menampilkan tokoh dari kepala hingga pundak. Menampilkan 

ekspresi dengan sangat jelas. detail lingkungan ditampilkan 

sedikit dan tidak terlalu detail. tergantung dari permainan 

cahaya. 

Gambar 2.14. Mid Close Up 

(sumber: shutterstock.com) 
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b. Big Close Up 

Menampilkan wajah tokoh yang mendominasi frame, sehingga 

penonton hanya dapat melihat ekspresinya saja. Detail lokasi 

sudah tidak terlihat jelas. 

Gambar 2.15. Close Up 

(sumber: wallpaperstock.com) 
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c. Extreme Close Up 

Menampilkan sebagian dari bagian tubuh tokoh atau objek. 

Shot ini akan sedikit sulit untuk menapilkan ekspreis wajah 

karena hanya menampilkan sedikit informasi. Shot ini bisa 

berguna untuk kepentingan pengetahuan, seperti film 

dokumenter, medis, eksperimel dan lainnya. (hal.8-21) 

 

Gambar 2.16. Big Close Up 

(sumber: 7-themes.com) 
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2.3. Konflik dan Perjuangan 

LaPlante (2007) dalam membuat sebuah cerita dibutuhkan sebuah rumus dasar 

yaitu konflik yang berkembang menjadi sebuah situasi krisis dan kemudian 

mendapatkan resolusi. rumus ini disebut dengan  freitag triangle. Rumus ini dapat 

ditemukan hampir di semua cerita fiksi. Rumus tersebut dapat dibagi kedalam 

lima bagian dengan urutan sebagai berikut: eksposisi, rising action, konflik, 

klimaks, falling action, resolusi. (hal.155) 

 Hauge (2006) untuk membuat cerita yang terus berkembang, memberikan 

rintangan yang sulit merupakan alternatif terbaik. Buatlah rintangan yang dapat 

memainkan emosi, dimana rintangan tersebut sulit untuk dilewati dan sangat 

menghalangi si tokoh untuk mencapai tujuannya hingga menciptakan sebuah 

konflik. Konflik dapat berasal dari alam, orang lain atau dari dalam diri si tokoh. 

Gambar 2.17. Extreme Close Up 

(sumber: reference.com) 
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Penambahan konflik ini dapat membuat cerita menjadi lebih menarik untuk 

diikuti, karena dapat memicu rasa penasaran untuk mengikuti perjuangan si tokoh 

dalam menghadapi konflik tersebut. (hal.8)  

 Setiawan (2019) juang adalah berusaha sekuat tenaga untuk mencapai, 

merebut, mempertahankan sesuatu. Sedangkan per-juang-an adalah usaha untuk 

mencapai sesuatu dengan menghadapi kesulitan dan bahaya. 

 LaPLante (2007) keinginan dan kebutuhan merupakan faktor pendorong 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Keinginan dapat berupa cinta, materi, 

pertemanan, dan hal lainnya yang merupakan keinginan tambahan. Sedangkan 

kebutuhan dapat berupa makanan, tempat tinggal atau hal lainnya yang 

merupakan dasar dari kehidupan.(Hal.431) 
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