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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Wells (1998) mendefinisikan pengetian animasi sebuah illusi gerakan dalam garis 

dan bentuk yang tak bernyawa (hlm.10). Berawal sejak lebih dari 35.000 tahun 

silam, saat ditemukannya lukisan hewan di dinding-dinding gua, yang didapati 

memiliki empat pasang kaki untuk menunjukkan gerakan. Lalu berlanjut, pada 

tahun 1600 SM di Mesir pada masa Firaun Ramses II saat beliau membangun 

sebuah kuil dengan 110 kolom untuk Dewi Isis. Pada setiap 

kolomnyaterdapatfigur-figur Dewi Isis yang dilukis beralihan dan membentuk 

gerakkan saat melintas mengendarai kuda atau kusir (Williams, 2009, hlm.11-12). 

Animasi terus berkembang, hingga muncul sebuah teori The Persistence of 

Visionyang dikemukakan oleh Peter Mark Roget tahun 1825 yang menjelaskan 

mengenai alasan manusia bisa merasakan adanya gerakkan “Bahwa mata manusia 

melihat satu gambar dan membawa citra setelahnya ke gambar yang 

mengikutinya, sehingga menciptakan kontinuitas nyata” (Wells, 1998, hlm. 12).  

Lain halnya dengan animasi 2 dimensi, sebuah model karakter pada animasi 

3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sudut secara realistis. Animasi 3 dimensi 

menambahkan dimensi baru bagi animator dalam pembuat film, terutama untuk 

mewujudkan hal-hal yang tidak mungkin nyata untuk terlihat seperti nyata 

(Kuperberg, 2002). Seperti yang dikatakan oleh Glebas (2013) mengenai 
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keunggulan dari animasi salah satunya adalah memungkinkan untuk menjadi 

makhluk lain, contohnya saja menjadi binatang (hlm.16). 

Selama masa pembuatannya, sangat penting bagi pembuat film mengetahui 

pipeline kerja animasi. Apalagi, dalam pembuatannya terdiri lebih dari 400 orang 

dimana setiap orang melakukan pekerjaan secara berurutan untuk menciptakan 

film yang tepat guna, tepat waktu dan biaya produk akhir yang lebih rendah. 

Setiap pencipta yang berpartisipasi di dalam sebuah produksi animasi 3D pada 

akhirnya harus menyerahkan pekerjaan kepada pencipta yang berbeda untuk 

dilanjutkan pekerjaannya. Dari sini, dapat dikatakan bahwa “sebagai seorang 

creator sangat penting memahami bagaimana pekerjaan yang Anda lakukan akan 

memengaruhi beberapa langkah berikutnya dalam jalur produksi” jelas Beane 

(2012, hlm.21). 

2.2. Storyboard 

Script merupakan pedoman utama dalam pembuatan storyboard. White (2009) 

memaparkan bahwa storyboard merupakan alat terstruktur untuk 

merepresentasikan sebuah naskah dan ide cerita kedalam bentuk visual (hlm. 

255). Pada masa pra-produksi storyboard merupakan aspek kunci dalam 

pembuatan film, karena storyboard mampu memvisualisasikan gagasan pada 

skrip awal, mengatur adegan, menetapkan letak dialog yang disesuaikan dengan 

tindakan, menetukan peletakkan kamera bahkan storyboard juga berfungsi 

sebagai penentu sound dan visual effect yang akan digunakan (Selby, 2013, hlm. 

14). 
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Gambar 2.1. Storyboard 

(Jaw dan Paez, 2013) 

Katz (1991, hlm. 45-47) merumuskan bahwa storyboard memiliki dua 

tujuan, yaitu:  

a. Storyboard memungkinkan pembuat film untuk melakukan previsualisasi ide-

idenya dan menyempurnakannya dengan cara yang sama dengan penulis 

mengembangkan ide. 

b. Bahasa yang paling jelas untuk mengkomunikasikan ide kepada seluruh tim 

produksi. Tidak tertuju pada produksi anggaran besar saja, film-film kecil dan 

dramatis dapat tetap dapat memperoleh manfaat dari storyboard. 
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2.3. Mise en Scene 

Menurut Bordwell dan Thompson (2008) Mise en Scene merupakan segala 

macam elemen yang terlihat di dalam sebuah adegan pada film. Untuk mencapai 

kesan alami tersebut, perlu memperhatikan beberapa elemen-elemen dari mise in 

scene, diantaranya  adalah staging / blocking, latar, riasanan, kostum dan 

pencahayaan (hlm.160). 

2.3.1. Blocking 

 

Gambar 2.2. Blocking 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

Thomson dan Bowen (2009) mendefinisikan blocking atau staging (istilah umum 

yang digunakan di dalam animasi) sebagai teknik meletakkan dan mengatur 

gerakkan subjek pada set yang berada didalam bingkai. Dengan pengaturan 

blocking yang baik akan berpengaruh terhadap pengelihatan penonton dan sampai 

kepada melibatkan penonton didalam cerita. Arah gerakkan tokoh saja memiliki 

makna tersendiri dalam menyampaikan informasi (hlm.114). 
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2.4. Storytelling 

Dalam pembuatan sebuah film animasi seperti yang diungkapkan oleh Wiley 

(2012) bahwa storytelling dibagi menjadi tiga prinsip utama dalam pembuatan 

film animasi. Ketiga prinsip itu adalah Empathy, Rule of three dan Show dont tell. 

Secara umum empati merupakan keadaan dimana seseorang memahami perasaan 

orang lain tanpa harus mengalaminya secara langsung. Prinsip ini dapat 

diterapkan pula dalam pembuatan film dengan membuat tokoh yang memilik sifat 

dapat dipahami oleh penonton agar mudah dalam pembentukkan koneksi. Prinsip 

kedua yaitu Rule of three yang sering kali digunakan dalam pembuatan film, 

komedia bahkan periklanan. Prinsip ini mempercayai bahwa suatu adegan akan 

akan terlihat lebih lucu dan mudah diingat jika dilakukan bertiga. Dan prinsip 

ketiga, Show dont tell yang hanya perlu menunjukkan pada penonton melalui 

tindakan dan indra tokoh, bukan menggunakan kata-kata dalam mengungkapkan 

cerita (hlm.112-113). 

2.5. Shot 

Menurut Beane (2012) memperhatikan shot dalam sebuah film sangatlah penting, 

karena shot yang akan menuntun dan menunjukkan kepada penonton apa yang 

akan dan harus mereka lihat untuk memahami cerita. Karena tanpa adanya 

perancangan shot yang kuat, sebuah film tidak hanya lebih dari serangkaian 

gambar-gambar cantik yang akan mudah terlupakan begitu penonton selepas 

disaksikan (hlm.23). 
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 Untuk mengantisipasi terjadinya pemahaman yang berbeda-beda oleh 

penonton, Glebas (2009) mengatakan bahwa disitulah sebuah shot diperlukan 

yaitu untuk membuat sebuah shot hanya fokus menunjukkan sebuah subjek yang 

ingin ditunjukkan (hlm. 30). 

2.5.1. Pergerakan Kamera 

Paez dan Jew (2013) menjelaskan bahwa dalam pergerakan kamera terdapat 

istilah yang dikenal dengan sebutan paralaks antar objek. Yang dimaksud paralaks 

disini adalah perubahan nyata dalam posisi objek ketika kamera melihat objek 

juga mengubah posisi. Contohnya, ketika sedang mengendarai mobil di jalan tol, 

saat melihat pemandangan dari dijendela mobil terlihat latar depan objek akan 

tampak gergerak lebih cepat dari pada bukit ditengah jalan dan pegunung di latar 

belakang mungkin tampat tidak memiliki gerakkan sama sekali (hlm. 75-76). 

1. Pan dan Tills 

Menurut pernyataan Paez dan Jew (2013) secara garis besar, Pan dan Tills 

merupakan pergerakkan kamera yang menyerupai pergerakkan kepala 

manusia dan digabungkan dengan teknik zoom didalamnya. Perbedaan dari 

keduanya hanyalah arah geraknya. Seperti yang dijabarkan oleh Thompson 

dan Bowen (2013) bahwa Pan bergerak secara horizontal (hlm.169). Pada 

umumnya Pan digunakan untuk memperlihatkan aksi karakter dan keadaan 

sekitar dalam satu adegan saja (Paez dan Jew, 2013). Pernyataan tersebut 

dibenarkan oleh Van Sijil, (2005) dengan menyatakan bahwa pan 
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menggerakkan kamera secara real time dan continue dalam mengungkapkan 

sebuah informasi (hlm.170). 

Berkebalikkan dengan Pan, Tilt bergerak secara vertical seperti gerakkan 

mengangguk (Thompson dan Bowen, 2013, hlm. 169). Menurut pernyataan 

Brown (2011), pada umumnya tilt digunakan untuk establishing shot. Serupa 

dengan pernyataan Marcado (2011) yang mengatakan bahwa tilt digunakan 

untuk memperkenalkan sebuah lokasi yang gerakkannya dipengaruhi dari 

pergerakkan tokoh (hlm.137). 

 

Gambar 2.3. Pan and Tills 

 (Thompson dan Bowen, 2009) 

2. Dolly 

Dolly atau yang bias disebut Crabbing, Trucking atau tracking left / right 

dapat bergerak kedepan, kebelakang, dan secara horizontal selayaknya tubuh 

manusia. Dolly dibagi menjadi dua, yaitu Dolly in (mendekat) dan Dolly out 

(menjauh). Marcado (2011) menjelaskan bahwa, Dolly in dapat diaplikasikan 
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saat ingin memberikan kesan tertekan dan tegang pada film. Sedangkan Dolly 

out saat akan mengvisualkan situasi hilang kepercayaan (hlm. 143). 

 

Gambar 2.4.Dolly 

 (https://reellifeinsider.weebly.com/film-making-artistry/kamera-movement) 

3. Track 

Mercado (2010) mengungkapkan bahwa track shot merupakan teknik 

pergerakkan shot yang mengikuti kemana geraknya subjek, baik di samping 

maupun dibelakang subjek. Thompson dan Bowen (2009) menambahkan 

bahwa, Tracking in merupakan gerakkan mendorong kamera ke arah subjek / 

objek yang hendak ditangkap oleh kamera. Sedangkan tracking out 

merupakan kebalikkan dari Tracking in, yaitu gerakkan menarik (hlm. 127).   

Teknik Track ini sering kali dinyatakan mirip dengan teknik Dolly. Yang 

menjadikan mereka berbeda adalah gerak kameranya yang terpengaruh oleh 

subjek. Pada Dolly pergerakkan kameranya tidak dipengaruhi oleh subjek, 

sedangkan track terpengaruh oleh gerakkan subjek (Mercado, 2010).  
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Gambar 2.5. Track 

 (Thompson dan Bowen, 2009) 

4. Handheld 

Menurut penyataan dari Thompson dan Bowen (2009) handheld merupakan 

teknik pengambilan gambar tanpa menggunakan alat bantu. Teknik ini dapat 

menghasilkan kesan sudut pandang subjektif yang mampu menghasilkan 

energi besar terhadap pergerakkan kameranya, karena pergerakkan kamera 

dapat dilakukan secara bebas. Namun, pengambilan gambar menggunakan 

teknik handheld ini memiliki kemungkinan menghasilkan gambar yang tidak 

stabil dan fokus yang sulit dikelola (hlm.116). Penyataan tersebut diperjelas 

oleh Mercado (2010) yang menyatakan bahwa teknik ini sering digunakan 
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pada saat hendak memberikan kesan organik atau dengan kata lain 

menciptakan kesan real life pada adegan. 

 

Gambar 2.6.Handheld 

 (https://filmmakeriq.com/2014/05/advanced-handheld-kamera-techniques/) 

5. Zolly 

Efek yang dipopulerkan oleh Alfred Hitchcock dalam filmnya yang berjudul 

“Vertigo” memberikan perasaan yang tidak alami dan tidak biasa terhadap 

realitas pemandangan. Zolly merupakan penggabungan antara Dollydan zoom, 

yang akan menciptakkan penekanan pada perubahan yang dibuat antara latar 

belakang dan latar depan (Jaw dan Paez, 2013). 

6. Crab 

Thompson dan Bowen (2009) menjelaskan bahwa crab dapat bergerak ke kiri 

maupun ke kanan sejajar dengan tokoh, jadi aksi yang ditangkap oleh kamera 

tegak lurus dengan tokoh. Kecepatannya pula di samakan dengan kecepatan 

bergerak tokoh (hlm. 126).  
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2.5.2. Sudut Kamera 

1. Vertical Kamera Angle 

a. Frontal View 

 

Gambar 2.7.Frontal View 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

Menurut Thompson dan Rowen (2013) Frontal View merupakan 

pengambilan gambar yang diambil secara datar, maka dari itu 

pengambilan gambar dengan teknik ini sangat sering digunakan karena 

kemudahannya tanpa harus memperhatikan dimensi. Walaupun 

kekurangan dari teknik Frontal View akan sangat terasa membosankan, 

datar, dan tidak berdimensi. Namun kelebihannya subjek dapat langsung 

memperlihatkan informasi karena shot ini memperlihatkan keseluruhan 

wajah dan mata subjek (hlm. 50). 

b. ¾  Front View 

Teknik ini memperlihatkan informasi pada film dengan menempatkan 

kamera secara menyerong didepan subjek. Itu sebabnya teknik ini 
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memberikan kesan dimensi dan kedalaman yang akan sangat terasa 

(Thompson dan Bowen, 2013, hlm. 51).  

 

Gambar 2.8. ¾ Front View 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

c. Profile View 

Profile view menurut Thompson dan Rowen (2013) adalah sudut 

pengambilan gambar yang diperlihatkan dari sisi samping / hanya terlihat 

setengah wajah subjek. Teknik ini dapat memberikan kesan misterius dan 

rahasia karena informasi yang diterima oleh penonton tidak secara 

keseluruhan dan penonton tidak melakukan kontak mata secara langsung 

terhadap tokoh (hlm. 52). 

 

Gambar 2.9.Profile View 

(Thompson dan Bowen, 2009) 
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d. ¾ Back View 

Pada ¾ Back View memperlihatkan situasi dalam film dengan 

pengambilan gambar dari belakang bahu subjek. Teknik ini berkesan 

bahwa penonton mengintip aktifitas yang dilakukan oleh tokoh, serta 

sesuatu yang sedang dilihat oleh tokoh tanpa dapat merasakan apa yang 

tokoh rasakan karena penonton tidak dapat melihat ekspresi tokoh secara 

langsung (Thompson dan Bowen, 2013, hlm. 53). 

 

Gambar 2.10. ¾ Back View 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

e. Full Back View 

Seperti yang dikatakan oleh Thompson dan Bowen (2013) bahwa Full 

Back View memperlihatkan tokoh dari sudut belakang tubuh tokoh itu 

sendiri. Dalam teknik ini penonton tidak mengetahui sedikitpun perasaan 

dari tokoh, karena tokoh berkesan seperti menyembunyikan perasaannya. 

Namun dapat seperti menuntun penonton untuk bergerak bersama tokoh 

menghadapi suasana / informasi baru. Teknik ini juga dapat 

memperlihatkan kesan tegang yang sedang meyelimuti tokoh (hlm. 53-54). 
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Gambar 2.11. Full Back View 

(Thompson dan Bowen, 2009) 

f. Over the Shoulder 

Shot ini dibuat seolah – oleh diambil dari balik bahu tokoh ke dua (tokoh 

yang sedang mendengarkan tokoh lainnya). Biasanya teknik ini digunakan 

untuk menggambarkan adanya komunikasi / interaksi antara  kedua tokoh. 

Ciri khasnya dari shot lain adalah selalu terdapat kepala atau bahu tokoh 

pada depan kamera.  

 

Gambar 2.12.Over the Shoulder 

(Thompson dan Bowen, 2009) 
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2. Horizontal Kamera View 

a. Neutral angle / Eye Level 

Neutral angle merupakan sudut pengambilan gambar dengan posisi tepat 

atau dekat terhadap tingkat mata subjek. Neutral angle cenderung netral 

yaitu memposisikan penonton setara dengan subjek yang sedang berperan, 

Maka dari itu shot ini memberikan hasil yang tidak melebih-lebihkan dan 

tidak terlihat adanya perbedaan diantara penonton dan subjek (Thomson 

dan Bowen, 2013, hlm. 55).  

 

Gambar 2.13.Neutral angle 

 (Thompson dan Bowen, 2009) 

b. High angle 

High angle shot menurut penjelasan dari Jaw dan Paez (2013) ditempatkan 

pada sudut atas subjek dan mengarah ke bawah. Jenis bidikan ini 

cenderung membuatnya terlihat terintimidasi atau terancam. Ini adalah 

cara konvensional membuat karakter terlihat tidak penting. Pernyataan ini 

semakin diperkuat oleh pernyataana Thompson dan Bowen (2009) yang 

mengatakan bahwa pengambilan gambar menggunakan sudut ini sering 
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menghasilkan pemahaman bahwa subjek yang berasa di layar akan terlihat 

lebih kecil, lemah, patuh atau sering berada di posisi yang kurang kuat.  

 

Gambar 2.14.High angle Shot 

 (Thompson dan Bowen, 2009) 

c. Low angle 

 

Gambar 2.15.Low angle Shot 

 (Thompson dan Bowen, 2009) 

Jaw dan Paez (2013) mengungkapkan bahwa low angle shot adalah sudut 

kamera di mana kamera menangkap subjek dari bawah dan 

mengarahkannya ke atas. Sudut ini seringkali digunakan untuk 

memberikan kesan pada karakter atau lingkungan agar terlihat 

mengancam, kuat, dan mengintimidasi. Untuk memperkuat gagasan, 

Thompson dan Bowen (2009) juga mengungkapkan bahwa low angle shot 
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merupakan bagian dari tata bahasa di dalam film yang memberikan kesan 

bahwa subjek akan terlihat lebih besar, lebih kuat dan lebih tinggi dari 

yang seharusnya (hlm. 42). 

d. Point of View Shot 

 

Gambar 2.16. Point of View Shot 

 (Jaw dan Paez, 2013) 

Point of view shot menurut Paez dan Jew (2013) mewakili persepsi yang 

unik jika dibandingkan dengan sebelumnya, karena sudut kamera ini 

diambil dari karakter tertentu. Teknik ini merupakan teknik yang jarang 

digunakan karena visi kamera dan visi manusia jelas tidak sama. Mata 

memiliki fokus yang tidak selektif, dimana tatapan yang terus berubah, 

acak dan tidak fokus pada saat memperhatikan sesuatu. Contohnya saja 

saat mata manusia menonton tarian, mata manusia mungkin secara acak 

pergi dari kaki penari ke tangannya, ke wajahnya, lalu kembali ke kakinya.  

 

 

Perancangan Shot untuk..., Yolanda Joan Chrissanta, FSD UMN, 2019



21 

 

 

 

2.5.3. Jarak Kamera 

1. Extreme Long Shot 

Thompson dan Bowen (2009) memaparkan bahwa extreme long shot 

memiliki jarak pandang yang sangar luas. Isi shot memperlihatkan 

pemandangan dan banyak ruangan terbuka (hlm.13). Pernyataan tersebut 

ditambahkan oleh Jaw dan Paez (2013) yang mengatakan bahwa umumnya 

extreme wide shot digunakan saat menunjukkan lokasi kejadian / extablishing 

shot. Jika subjek tetap diperlihatkan didalam frame maka subjek tersebut akan 

terlihat sangat kecil, atau dapat diartikan sebagai bagian dari pemandangan, 

contohnya saja kerumunan orang.  

2. Very Long Shot 

Menurut Thompson dan Bowen (2009) shot ini memperlihatkan subjek yang 

lebih jelas dibandingkan dengan extreme long shot. Subjek masih dikelilingin 

dengan banyak ruangan terbuka, kerenapada teknik ini latar belakang masih 

memiliki peranan besar. Shot ini cocok digunakan saat hendak 

memperlihatkan subjek, latar dan waktu secara bersamaan. Walupun detail 

dari subjek belum dapat terlihat jelas (hlm 14). 

3. Long Shot 

Seperti yang dikatakan oleh Mercado (2010) long shot telah memperlihatkan 

subjek cukup detail juka dibandingkan dengan extreme long shot dan very 

long shot,  namun porsinya masih lebih dominan kepada latar belakangnya. 

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa long shot juga berfungsi sebagai 
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establishing shot yang memperlihatkan latar belakang dari kejadian tempat 

subjek melakukan aksinya agar penonton mengetahui lokasi subjek. long shot 

juga dapat  digunakan untuk memperlihatkan interaksi anatara dua subjek dan 

dapat menangkap dari kepala hingga kaki subjek (hlm. 59).  

4. Medium Long Shot 

Thompson dan Bowen (2009) memaparkan bahwa tidak memperlihatkan 

seluruh tubuh subjek, medium long shot justru memotong subjek dari atas 

lutut maupun dari bawah lutut. Shot ini juga mulai menonjolkan detail-detail 

dari baju dan gender dari subjek (hlm. 16). 

5. Medium Shot 

Menurut Thompson dan Bowen (2009) teknik ini menyorot dari bagian 

pinggang hingga kepala. Dengan begitu subjek dirasa semakin mendekat dan 

pergerakkan yang dapat dilakukan oleh subjek harus mulai diperhatikan 

karena ruang gerak subjek didalam frame semakin terbatas (hlm. 17). Jaw dan 

Paez (2013) menambahkan bahwa dibandingkan dengan long shot, medium 

shot akan terlihat lebih intim. Contohnya saja adegan pelukkan, pada medium 

shot akan terasa lebih berarti bagi penonton. 

6. Medium Close-up 

Pengambilan gambar dengan teknik ini berfokus dari kepala hingga dada. 

Biasanya medium close-up digunakaan saat akan mengambil interaksi antara 

kedua tokoh yang sedang berbicara, mendengarkan dan melakukan aksi 

lainnya yang tidak terlalu menghasilkan banyak gerakkan. Agar subjek 
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terlihat lebih fokus lagi, disarankan agar latar belakangnya ditambahkan blur 

(Thompson dan Bowen, 2013, hlm. 18). Pernyataan tersebut diperkuat oleh 

Mercado (2010) yang mengatakan bahwa agar adegan terlihat lebih dramatis 

dan emosional, perlu dipadukan dengan teknik Depth of field (hlm. 41).  

7. Close-up 

Thompson dan Bowen (2009) mengungkapkan bahwa teknik ini menjadikan 

subjek sebagai fokus utama yang memperlihatkan secara detail ekspresi mata 

hingga mulut subjek. Hal tersebut menyebabkan penonton dapat menerima 

dengan baik informasi mengenai subjek hingga penonton juga dapat 

terhubung secara emosi dengan subjek (hlm. 19). Jaw dan Paez (2013) juga 

berpendapat bahwa penggambaran adegan yang paling intim adalah teknik 

Close Up Shot. Biasanya teknik ini digunakan untuk mengomunikasikan 

informasi pribadi yang sangat penting mengenai subjek. 

8. Big Close-up 

Big close-up menyorot subjek dari bagian dahi hingga dagu / hampir 

keseluruhan wajah subjek. Teknik ini berfokus pada detail-detail kecil yang 

dapat dengan mudah ditangkap penonton hingga emosi antara penonton dan 

subjek dapat terbangun. Namun dengan teknik ini, subjek tidak dapat 

melakukan banyak pergerakkan agar subjek tidak melewati batas frame. 

(Thompson dan Bowen, 2013, hlm. 20). 
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9. Extreme Close-up 

Menurut Jaw dan Paez (2013) Extreme Close-Up merupakan jenis shot yang 

benar-benar memperlihatkan sebagian besar sikap maupun perincian dari 

wajah subjek. Thompson dan Bowen (2009) menambahkan bahwa jenis shot 

ini yang mengarahkan konsentrasi penonton dengan hanya menyoroti satu 

bagian tertentu saja dari subjek. Dengan begitu shot ini dapat memberikan 

kesan dramatis (hlm.21). 

 

Gambar 2.17.Shot Berdasarkan Jarak Kamera 

 (Thompson dan Bowen, 2009) 

 

 

2.5.4. Komposisi Kamera 

1. Rule of third 
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Thompson dan Bowen (2009) menjelaskan bahwa Rule of third merupakan 

teknik komposisi kemera yang membagi frame menjadi tiga bagian secara 

horizontal dan vertical. Subjek maupun objek yang akan menjadi fokus utama 

diletakkan di titik temu pada garis tersebut (hlm. 31).  

 

Gambar 2.18.Rule of third 

 (Thompson dan Bowen, 2009) 

2. Depth  

Paez dan Jew (2013) mengungkapkan bahwa dengan adanya kedalaman dapat 

memberikan gambaran momen dramatis dan juga dapat menciptakan efek 

khusus bagi penonton dibandingkan hanya sebuah gambar datar saja(hlm.31). 

Thompson dan Bowen (2009) juga menjabarkan mengenai ketiga poin penting 

kedalaman, yaitu latar depan (foreground), jalan tengah (middleground) dan 

latar belakang (background) yang akan membantu dalam pembentukkan tiga 

dimensi film yaitu tinggi, lebar dan kedalaman. 

 

3. Depth of field 

Perancangan Shot untuk..., Yolanda Joan Chrissanta, FSD UMN, 2019



26 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Depth of field 

 (Thompson dan Bowen, 2009) 

Menurut Bordwell dan Thompson (2012) mata manusia hanya dapat berfokus 

pada satu hal saja. Hal ini yang mendasari pentingnya mengaplikasikan Depth 

of field khususnya untuk mengomunikasikan kepada penonton bagian 

manakah yang penting untuk diperhatikan. Pengertian dari Depth of field 

sendiri berhungunan dengan jarak penempatan objek yang tertangkap oleh 

kamera, objek utama tersebut dibuat fokus sedangkan objek lainnya dibuat 

kabur/blur. Penempatan objek didalam film tersebut dikomposisikan 

berdasarkan dimensi kedalaman yang terdiri dari foreground, middle ground 

dan background (hlm. 174).   

 Mercado (2010) mebagi Depth of field menjadi dua, yaitu Deep Depth of 

field dan Shallow Depth of field. Deep Depth of field memiliki area fokus yang 

luas. Maka dari itu Deep Depth of field dapat memberikan informasi yang 

lebih luas. Sedangkan Shallow Depth of field memiliki area fokus yang 

sempit, maka dapat digunakan jika akan memberikan informasi yang berfokus 

pada sebuah objek kecil dan penting (hlm. 15). 
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Gambar 2.20.Perbedaan Shallow Depth of field dan Deep Depth of field 

 (Marcado, 2010) 

 Selain Deep Depth of field dan Shallow Depth of field. Deep Depth of field 

dikenal juga teknik Split Feild Diopter yang merupakan teknik fokus yang 

digunakan untuk menangkap dua fokus sekaligus. Untuk mendapatkan teknik 

ini perlu menggunakan lensa khusus berbentuk setengah lingkaran yang 

diletakkan didepan lensa utama. Teknik ini biasanya digunakan dalam 

menangkap dua objek berjarak jauh yang cukup signifikan namun keduanya 

dapat tetap terlihat fokus. Namun jika menggunakan teknik ini dapat 

memunculkan kesan terpisah yang dapat diantisipasi dengan meletakkan objek 

vertikal dan kosong (Keating, 2014, hlm. 96- 97). 
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Gambar 2.21. Split Feild Diopter 

(https://britishcinematographer.co.uk/diopters-split-field-lens-ira-tiffen, 2016) 

4. Focal Point 

Menurut Paez dan Jew (2013) focal point merupakan sebuh titik yang mempu 

mengarahkan penonton kepada objek yang ingin ditunjukkan. Titik ini dapat 

dijadikan sebagai pedoman penempatan sebuah objek sebagai pusat perhatian. 

Umumnya dalam menentukan focal point dapat dengan meletakkan unsur 

mencolok didalam frame yang secara tidak langsung dapat memusatkan 

perhatian penonton.  

 

Gambar 2.22.Focal Point 

(https://www.sitepoint.com/5-things-designers-can-learn-from-films, 2013) 
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5. Dutch Angle 

Dutch angle merupakan seni pengambilan gambar dengan memiringkan garis 

horizon atau kamera, sehingga garis horizon terlihat tidak tegak lurus pada 

layar. Seni ini biasa digunakan untuk menambah kesan off-balance dan 

condong ke satu sisi bagi penonton (Paez dan Jew, 2013).  

 

Gambar 2.23. Dutch Angle 

 (Paez dan Jew, 2013) 

Thompson dan Bowen (2009) juga mengungkaphan bahwa dengan teknik ini 

dapat memberikan kesan gelisah, sakit, disorientasi ataupun berada pada 

situasi yang tidak tepat kepada penonton. Ini disebabkan karena ketidak 

seimbangan pada frame dapat membuat penonton merasakan juga 

ketidakstabilan yang di alami tokoh dan lingkungannya (hlm.59). 

6. Hitchcock rule 

Hitchcock rule merupakan sebuah prinsip dimana ukuran suatu objek 

mempengaruhi pentingnya peran subjek tersebut didalam frame. Prinsip ini 

biasanya digunakan untuk menggambarkan ketegangan dan tekanan dalam 

adegan (Mercado, 2010, hlm. 7-8) 
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Gambar 2.24. Hitchcock rule 

 (Paez dan Jew, 2013) 

7. Balance dan Unbalance 

 

Gambar 2.25. Balance dan Unbalance 

 (Mercado, 2010) 

Menurut Mercado (2010) shot bisa dikategorikan sebagai komposisi yang 

seimbang (balance) jika terdapat dua object, pencahayaan, dls yang diletakkan 

dengan jumlah yang seimbang di kedua sisinya. Biasnaya teknik balance 
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digunakan untuk memperlihatkan keteraturan. Lain halnya dengan balance, 

unbalence hanya konsentrasi pada satu sisi saja / berat sebelah unbalence. 

Unbalence biasanya cocok digunakan untuk menggambarkan situasi tertekan.  

8. Screen Direction / 180o Rule  

Vineyard (2008) memaparkan bahwa screen direction / 180o rule  adalah 

pedoman dalam menentukan arah objek mengarah di dalam screen. Screen 

direction merupakan hal penting yang perlu di penuhi dalam menentukan 

aliran visual dalam sekumpulan shot dan dapat mempertahankan kontinuitas 

visual yang harus ada selama tokoh berinteraksi di dalam adegan (hlm. 16). 

Hal tersebut ditambahkan oleh Jaw dan Paez (2013) yang mengatakan bahwa 

teknik ini menggunakan bantuan sebuah garis khayal berbentuk 180o untuk 

menjaga konsistensi screen direction dalam mengarahkan padangan penonton. 

Dengan kata lain, peraturan ini mengharuskan kamera untuk selalu 

ditempatkan pada garis khayal tersebut. Jika melanggar garis tersebut akan 

terlihat adanya kejanggalan atau kesalahan arah pandang pada tokoh 

(Hlm.183).  

 

Gambar 2.26. Dutch Angle 

(Paez dan Jew, 2013) 
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2.6. Konflik 

Cowgill (2007) mengungkapkan bahwa didalam film terdapat dua elemen didalam 

cerita yaitu tindakkan dan konflik. Keduanya memiliki perbedaan dimana 

tindakkan merupakan halm yang di inginkan oleh tokoh sedangkan konflik 

merupakan rintangan. Beliau juga menegaskan bahwa konflik bukanlah nilai yang 

diciptakan untuk membuat film terlihat menarik, melainkan hal yang membuat 

sebuah film terlihat benar/baik. Seger (2010) menjabarkan konflik menjadi 

beberapa jenis antara lain:  

1. Relational Conflict 

Seperti namanya, konflik ini terjadi karena adanya relasi / hubungan yang 

melibatkan dua karakter yang berlawanan dan masing-masingnya memiliki 

motivasi dan keinginan yang kuat.  

2. Inner Conflict 

Inner Conflict merupakan konflik yang melibatkan karakter dengan dirinya 

sendiri. Biasanya konflik ini dapat terjadi diantara tokoh dengan aksinya 

sendiri, contohnya seperti ketidakyakinan serta ketidakpastian.   

3. Societal Conflict 

Societal Conflict merupakan konflik yang terjadi antara individu dengan 

sebuah kelompok. Umumnya yang disebut sebagai Societal Conflict adalah 

film2 yang ada kaitannya dengan kelompok pemerintahan, korporat, tantara, 

dls.  
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4. Situational Conflict 

Umumnya konflik ini terjadi karena adanya bencana alam atau yang ada 

hubungannya antara individu dengan alam. Biasanya tokoh dihadapkan pada 

situasi antara hidup dan mati. 

5. Comic Conflict 

Cosmic Conflict merupakan konflik yang terjaid antara individu dengan 

kekutan supranatural. Kekuatan supranatural ini tidak hanya dapat berbentuk 

gaib namun bisa jadi dalam bentuk wujud manusia. 

6. Us Versus Them Conflict 

Konflik yang terakhir ini merupakan konflik yang terjadi antara kelompok 

satu dengan kelompok lainya. 
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