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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi  

Menurut Williams (2009), animasi dapat dijelaskan sebagai serangkaian gambar 

yang dapat bergerak, berbicara, dan dapat berpikir. Proses penciptaan sesuatu 

yang unik dan tidak pernah dilakukan/diciptakan sebelumnya yang merupakan 

pengalaman yang menarik. (hlm. 11) Roget dalam Williams (2009) 

menitikberatkan bahwa mata manusia memiliki ketekunan terhadap 

visi/penglihatan. Artinya mata manusia dapat mempertahankan penglihatan hal 

terakhir yang baru disaksikan. Hal ini menyebabkan adanya ilusi rangkaian 

gambar yang tidak terputuskan. Yang tidak disadari oleh banyak orang adalah 

bagaimana film tidak sebenarnya bergerak, melainkan gambar-gambar diam yang 

kelihatannya bergerak karena diproyeksikan secara berseri/berurutan (hlm. 13)   

Williams berpendapat bahwa animasi yang dikerjakan lewat komputer 

menyerupai puppetry/seni boneka tradisional yang digerakan bak boneka kayu 

yang high-tech. Seperti animasi klasik tradisional yang digambar satu per satu, 

kedua jenis animasi ini memiliki tujuan yang sama; memberikan suatu 

pertunjukkan/performance melalui gerakan, berat/weight, timing, dan empati  

(hlm. 20). 
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2.2. Cinematography 

Bordwell dan Thompson (2013) memberikan sebuah kiasan bahwa sinematografi 

bagaikan “menulis menggunakan gerakan atau cahaya". Dari berbagai medium 

kamera yang digunakan, filmmaker memanfaatkan sinematografi untuk 

meregulasikan bagaimana cahaya/tata cahaya dapat diinterpretasikan dalam 

kamera untuk memanipulasi gerakan, dan perspektif (hlm. 160). Menurut Brown 

(2011), Cinema atau kerap lebih dimengerti sebagai film adalah suatu tata bahasa 

dengan kerumitan tersendiri. Layaknya bahasa pada umumnya, sebuah film juga 

memiliki grammar atau “kosa kata” dan pemakaian kata-kata yang benar seperti 

sedang membuat kalimat. “Kosa kata” tersebut mencangkup komposisi, desain 

visual, sudut pandang, pergerakan/motion, dan berbagai macam jenis lainnya. 

Kemungkinan dalam membedah bahasa tersebut sangat tidak terbatas. Namun 

tujuannya serupa; bahasa bisa digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang 

informatif, atau menciptakan karya visual yang puitis (hlm. 3) 

 Pembedahan kosa kata yang terdapat dalam istilah “cinema as a language” 

atau film sebagai sebuah bahasa mencangkup beberapa teknik Shot yang dapat 

dicapai melalui kamera. Penting untuk menganggap bahwa menggunakan kosa 

kata yang benar bagaikan melakukan suatu proses “pembangunan” sebuah 

adegan. Tentunya, pembangunan tersebut harus didukung oleh editing. Beberapa 

“kosa kata” dalam film yang mendukung visual storytelling antara lainnya adalah; 

wide Shot, establishing Shot, fullShot, cowboy, two Shot, medium, close-ups, clean 

single, dirty single, ECU, over-the-shoulder, cutaway, insert, connecting Shot, dan 

transitional Shot.  
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Selayaknya terminologi dalam film, interpretasi orang berbeda-beda dalam 

mengaplikasikan jenis Shot tersebut untuk film mereka. Hal tersebut menjadi 

tanggung jawab sutradara untuk memastikan bagaimana korelasi antar Shot saling 

mendukung cerita yang sudah dIbuat oleh penulis naskahlm. Di situasi lain, 

penulis naskah pada umumnya tidak berwewenang untuk mengolah jenis Shot 

yang dIbutuhkan. Peran mereka lebih kepada pemberian panduan visual yang kuat 

sebagai fondasi, yang dapat disimpulkan dari “kosa kata” film yang sudah 

dijelaskan sebelumnya (hlm. 16) 

2.3. Tema dan Suasana 

Mercer dan Kennedy (2014) berpendapat bahwa pembuat film sangat mencari dan 

menentukan pengaruh teknik membuat film terhadap psikologi penonton. Secara 

umum, ada berbagai cara untuk membangun sebuah suasana. Pencahayaan  yang 

cerah untuk mencerminkan suasana yang ceria bisa menjadi perancangan untuk 

Scene yang terlihat bahagia. Sedangkan untuk Scene yang sedih atau dramatis, 

warna bisa lebih dikurangi saturasinya. Pengurangan saturasi dapat digunakan 

untuk mengundang penonton kedalam Scene sedangkan saturasi yang tinggi dapat 

menciptakan kesan bahwa penonton adalah pengamat dari luar (hlm. 2)  

 Mercer dan Kennedy mengatakan bagaimana sinematografi dapat 

digunakan untuk memberikan penonton informasi mengenai keadaan mental atau 

psikologis dari tokoh dalam film. Sebagai contoh dalam menggambarkan 

ketidakstabilan kondisi mental dari tokoh dapat disampaikan melalui efek distorsi 

atau “melebar” dari lensa kamera fish-eye. Gerakan secara tiba-tiba zoom-in 

kearah tokoh juga dapat membuat audiens merasakan teror dari tokoh dalam film 
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ketika mereka sedang melarikan diri. Biasanya Scene seperti ini juga didukung 

oleh sudut pandang kamera orang-pertama atau first-person-perspective. Segala 

teknik ini adalah metafora visual untuk kondisi psikologis yang dapat lebih mudah 

dimengerti oleh audiens (hlm. 2) 

2.4. Visual Storytelling 

Dalam bukunya, McIver (2016) menulis bahwa storytelling atau bercerita 

merupakan salah satu aktivitas tertua dalam kehidupan manusia. Pada jaman dulu 

sebelum diciptakan bahasa lisan, kisah hidup manusia diceritakan secara visual. 

Bukti nyata tersebut dapat ditemukan lewat berbagai lukisan di gua dari Eropa 

sampai Amerika Selatan. Membuat film merupakan salah satu solusi dari jaman 

kuno untuk bercerita secara visual tanpa harus mengutarakan sepatah kata. Oleh 

karena itu, cinema telah berhasil mengawetkan berbagai cerita secara visual 

selama bertahun-tahun. Hal tersebut berkesinambungan dengan bagaimana 

seniman tradisional jaman dahulu berkarya melalui berbagai teknik mural, fresco, 

dan “moral Storyboards” milik Hogarth, yang bertujuan untuk bercerita secara 

naratif (hlm. 17) 

2.5. Compositions 

Scorsese dalam Hurbis-Cherrier (2018) berpendapat bahwa cinema adalah 

masalah mengenai apa yang di dalam frame dan apa yang tidak ada dalam frame 

(hlm. 50). Ketika berbicara mengenai komposisi, banyak elemen yang mendukung 

dan membentuk setiap frame, sehingga menjadikan komposisi visual sesuatu yang 

bersifat estetik dan teliti. Setiap frame terdapat titik horizontal (x-axis) dan 

vertical (z-axis) yang bertujuan untuk  membingkai dan mengarahkan mata 
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audiens ke sudut atau titik tertentu yang diinginkan. Ketika filmmaker melakukan 

framing untuk setiap Shot dan memutuskan apa yang ingin ditunjukkn dan apa 

yang tidak, hal tersebut adalah hak bebas untuk membuat keputusan secara kreatif 

(hlm. 50). 

2.5.1 Istilah-istilah Pendukung Kualitas Grafik dalam Frame 

Ketika bekerja dengan parameter film dengan aspect ratio yang sudah ditentukan, 

seorang filmmaker memiliki kebebasan estetika dalam merancang komposisi 

untuk Shot seperti yang diungkapkan oleh Hurbis-Cherrier (2018, hlm. 51). 

Peraturan dalam merancang Shot berdasarkan gaya visual harus muncul dari 

keperluan naratif dari naskah, sekaligus mencerminkan ide kreatif Penulis (hlm. 

51). 

1. Closed Frames dan Open Frames 

Closed frame berarti segala komponen atau informasi mengenai hal yang terjadi 

berada dalam parameter/daerah frame. Sedangkan open frame berarti Shot 

tersebut memiliki komposisi yang berada di luar frame dan audiens tidak tahu 

segala sesuatu diluar daerah garis frame tersebut. Salah satu contoh open frame 

adalah ketika suara atau dialog terjadi diluar frame yang sedang terlihat sehingga 

audiens dapat menggunakan pikirannya untuk membayangkan apa yang bisa 

terjadi diluar frame (hlm. 52) 

2. Deep Focus dan Shallow Focus 

Sebuah kedalaman atau ketajaman fokus dari sebuah Shot dapat menambah atau 

mengurangi perhatian penonton terhadap visual yang terlihat di background 

maupun foreground. Deep-Focus adalah teknik sinematografi yang menggunakan 
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lensa lebar atau wide sebagai media bercerita dimana dalam sebuah komposisi, 

audiens dapat melihat keseluruhan background dan foreground dengan tajam 

karena bukaan lensa yang kecil (Brown, 2011, hlm. 56). Deep-focus memberikan 

penonton informasi bahwa terdapat kedalaman antara jarak satu obyek dengan 

lain karena semua elemen terlihat tajam dan jelas.  

 Pemanfaatan teknik deep-focus sendiri dipopulerkan di perfilman 

Hollywood pada tahun 1940an oleh pengaruh besarnya film Citizen Kane karya 

Orson Welles yang gemar menggunakan lensa dengan focal length atau jarak 

fokus yang pendek dan sensor kecil (hlm. 174-175) Sutradara Steven Spielberg 

dan Brian De Palma gemar menggunakan sinematografi deep-focus untuk banyak 

dari karya mereka pada jaman 1970-1980an. Hal tersebut dikarenakan kamera 

berdefinisi tinggi jaman dulu memiliki sensor yang kecil, sehingga menyebabkan 

seluruh lapisan/plane dalam sebuah frame menjadi fokus.  

 

Gambar 2.1 Deep Focus Shot dalam film Citizen Kane 

(Brown, 2011, hlm. 56) 

Di sebuah Scene dalam film Citizen Kane, audiens dapat melihat segala 

kejadian atau aksi dari tokoh di bagian background yang mendukung storytelling 

tokoh pada foreground. Pada Gambar 2.1, tokoh Mrs. Kane disebelah kanan 
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terlihat menandatangani surat persetujuan Mr. Kane sebagai pengasuh Charles 

Foster Kane yang legal. Sepanjang Scene ini, audiens juga diberi kesempatan 

untuk melihat Charles Foster Kane bermain seluncur saljunya diluar jendela 

sementara masa depannya sedang ditentukan oleh para orang dewasa di dalam 

rumahlm. Dalam film ini juga, sutradara Orson Welles memanfaatkan dampak 

distorsi dari penggunaan lensa jarak lebar atau wide lens yang memberikan efek 

jarak jauh/distance untuk mengasingkan tokoh Kane dari tokoh-tokoh lain pada 

Scene ini, sehingga menitikberatkan adanya alienasi bagi Kane (hlm. 56) 

Tidak terbatasi oleh satu jenis lensa atau cara merekam, Shot dengan deep-

focus dapat dicapai dengan memanipulasikan gambar melalui special effects atau 

kerap disebut sebagai superimposition. Bordwell dan Thompson (2013) 

menjelaskan bahwa superimposition adalah ketika perspektif visual dapat 

dimodifikasi dengan teknik dimana beberapa gambar di susun diatas satu dengan 

yang lain melalui teknik bukaan lensa yang menghasilkan efek double-exposure 

(2 gambar menjadi 1) atau dari laboratorium pencucian gambar. Naman pada 

jaman sekarang, efek visual superimposition dapat diraih melalui editing secara 

digital post-production (hlm. 175) 

 

Gambar 2.2. Deep Focus Shot dalam film The Untouchables 

(Bordwell dan Thompson, 2013, hlm. 175) 
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Pada Gambar 2.2., terdapat Scene percakapan di film The Untouchables.  

Dalam Scene ini, percakapan tersebut dilakukan oleh tokoh yang berada di 

foreground sementara setting dan sosok yang jauh masih terlihat fokus. Shot ini 

dicapai menggunakan lensa split-focus yang dapat membentuk dan menghasilkan 

kedalaman gambar/depth yang cukup ekstrim. Komposisi gambar seperti ini telah 

dilakukan oleh filmmaker Amerika dan Eropa pada tahun 1930an yang bertujuan 

untuk memanipulasikan perspektif sebagai salah satu cara visual storytelling 

dengan cara menggabungkan 2 gambar yang bisa diraih secara digital maupun 

manual (hlm. 175) 

Baru ketika sensor lebih besar dikembangkan, sinematografer mulai 

menciptakan gambar yang memiliki shallow-focus. Shallow-focus atau shallow-

depth-of-field adalah teknik yang memanfaatkan lensa panjang dengan jarak yang 

jauhlm. Hasil yang didapat adalah satu subyek menjadi lebih fokus dibanding 

dengan subyek lain dalam frame yang sama. Jika dibandingkan dengan deep-

focus, shallow-focus dapat diraih dari bagaimana cameraman mengatur jarak 

antara subyek yang direkam walaupun menggunakan lensa yang sama (lensa 

35mm cenderung digunakan untuk film/fotografi yang pada umumnya menangkap 

gambar secara deep-focus) (hlm. 61). Dari segi fungsional, teknik ini bertujuan 

untuk mengarahkan mata dan pandangan dari audiens yang menonton film 

terhadap subyek yang diinginkan secara bergantian seperti yang dijelaskan oleh 

Brown (2011). 
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Gambar 2.3. Contoh Shallow Depth of Field Shot yang membuat obyek di foreground terlihat 

blur/tidak fokus 

(Bordwell, Thompson, 2013, Film Art, hlm. 332) 

Shallow-Focus diibaratkan oleh Hurbis-Cherrier (2018) seperti satu 

elemen atau obyek yang berada di lapisan paling depan (foreground) atau 

terhimpit antara 2 lapisan depan dan belakang (midground) yang terlihat tajam 

dan jelas. Apapun diluar itu akan terlihat buram atau blur. Hal tersebut membatasi 

perhatian sehingga mata penonton lebih tertuju kepada subyek atau obyek yang 

lebih tajam jika dibandingkan dengan deep-focus yang menunjukkan informasi 

visual dengan tajam dan jelas (hlm. 54)  

Tujuan pemanfaatan teknik deep-focus dan shallow-focus dapat 

dipersempit untuk mencapai satu tujuan; memberikan perspektif atau sudut 

pandang terhadap audiens. Dalam bukunya, Bordwell dan Thompson (2013) 

menjelaskan bahwa perspektif memberikan kesempatan agar mata bisa melihat 

relasi spasial antar objek dengan berbagai jenis jarak dan ukuran. Jika diibaratkan 

dengan mata manusia sendiri, cahaya adalah faktor utama yang mempengaruhi 

perspektif. Oleh karena itu, lensa dari sebuah kamera mengikuti apa yang mata 

manusia lakukan; pada titik fokus tertentu, lensa menangkap cahaya dari sebuah 

Scene yang kemudian ditransimisikan ke lapisan film  atau chip untuk membentuk 
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sebuah gambar yang sudah mewakilkan ukuran, kedalaman, atau dimensi lain dari 

Scene tersebut. Sebuah lensa wide-angle dapat melebih-lebihkan kedalaman 

sebuah pemandangan jarak rel kereta api di background atau malah membesarkan 

ukuran pohon atau bangunan pada foreground. Sedangkan lensa telephoto/lensa 

tele dapat secara drastis memberikan ilusi yang mengurangi kedalaman/depth 

dalam gambar, sehingga pohon-pohon disebuah pemandangan/Scene dapat terlihat 

seperti terhimpit secara berdekatan (hlm. 169) 

3. Balanced dan Unbalanced Frames 

Dasar pengertian dari keseimbangan komposisi atau Balance menurut Hurbis-

Cherrier (2018) adalah dengan mengerti bahwa setiap obyek memiliki bobot atau 

berat visual seperti terang, bentuk, ukuran, atau penempatan yang dapat 

mempengaruhi bobot keseluruhan dalam sebuah frame. Bagaimana cara seorang 

filmmaker menyamaratakan “berat” tersebut akan mempengaruhi stabilitas atau 

dramatisasi dari komposisi tersebut. Jika obyek dalam frame tersebar secara sama 

rata dan rapih, maka disebut sebagai symmetrical compositions atau komposisi 

simetris. Lawannya dari komposisi tersebut adalah asymmetrical composition 

dimana terdapat distribusi tidak seimbang dari “bobot” visual tersebut. (hlm. 54) 

 

Gambar 2.4. Contoh komposisi yang balance dari film terkenal Wes Anderson 

(The Grand Budapest Hotel, 2014) 
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Gambar 2.5. Contoh komposisi Unbalanced untuk menciptakan kesan yang memojokkan tokoh 

protagonis disudut frame  

(Jaws, Steven Spielberg, 1975) 

Hal yang harus diperhatikan dan dimengerti adalah tidak ada penilaian atau 

peraturan yang pasti mengenai komposisi mana yang lebih baik dari keduanya. 

Karena pada dasarnya, keputusan pengaturan komposisi merupakan pilihan 

estetika yang disesuaikan dengan narasi yang diceritakan, atau nuansa yang 

sedang dibangun. Yang sduah pasti adalah distribusi dari obyek atau subyek di 

dalam frame dapat menciptakan keseimbangan atau ketidakseimbangan visual, 

tergantung dari keperluan naratif. (hlm. 54-55) 

2.6. Kamera dan Shots 

Menurut Christian Metz (1974), Shot adalah sesuatu yang dianggap sebagai dasar 

sebuah film yang merupakan satuan yang cukup detil. Shot memiliki makna 

kiasan seperti “kata” yang merupakan satuan terkecil dalam tata bahasa, Scene 

adalah kalimat karena merupakan kumpulan Shots, dan yang terakhir adalah 

sequence yakni sekumpulan Scenes bak paragraf.  
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2.6.1 Camera Positions 

Pada umumnya, Rabiger (2008) menuliskan ada 4 jenis fixed camera positions.   

1. Brief Shots adalah posisi kamera dimana kamera berhenti sejenak ketika “mata 

audience” telah berhasil menerima apa yang sedang dilihatnya. Kesan yang 

ditimbulkan seperti ketika sedang mencari sesuatu dan akhirnya menemukan 

apa yang dicari.  

2. Held Shots menggambarkan mata yang sedang melihat sesuatu dengan durasi 

yang lama, seperti sedang curiga atau teman yang hendak pergi sehingga kita 

menatap mereka lebih lama.  

3. Untuk menimbulkan kesan sedang fokus atau melakukan observasi, teknik 

close Shots diterapkan.  

4. Yang terakhir adalah wide Shots; seperti sedang melihat sesuatu yang besar 

atau berada di sebuah kejadian atau tempat dimana kita melihat hal baru 

disekitar kita, sehingga dari situ lahirlah istilah establishing Shot (hlm. 46) 

 

2.6.2 Pergerakan Kamera 

Rabiger (2008) mengikutsertakan penjelasan mengenai jenis gerakan atau 

motivasi kamera berdasarkan 3 kategori (hlm. 46): 

1. Subject-motivated adalah ketika kamera mengikuti subyek yang bergerak 

bahkan ketika komposisi berubah agar subyek tetap terlihat. 

2. Search-motivated adalah ketika kamera diibaratkan memiliki pikiran 

tersendiri dengan pergerakan yang seperti sedang “mencari”, menerka, 

mengeksplorasi, dan menelaahlm. 
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3. Refreshment-motivated adalah momen ketika kamera mensimulasi 

kecenderungan manusia untuk melihat sekitar ketika kehabisan stimulu atau 

mencari “pencerahan.”  

 

2.6.3 Dinamika Kamera 

1. Tracking Shot  

 Istilah ini dijelaskan oleh Cherrier (2018) untuk menjelaskan gerakan kamera 

yang mengikuti subyek. Filmmaker dapat melakukan gerakan kearah kanan, kiri, 

kedepan, maupun ke belakang untuk mengikuti setiap pergerakan subyek dalam 

frame. 

2. Dolly Shot  

Dolly Shot digunakan untuk menggambarkan Shot yang bergerak secara 

mendekati atau menjauhi subyek karena ditempatkan diatas sebuah perangkat 

beroda yang disebut juga sebagai dolly. Istilah untuk kamera yang mendekat 

adalah dolly-in, sedangkan untuk yang menjauh disebut sebagai dolly-out  

(hlm. 62) 

 

2.6.4 Narrative Motivation: Reveal, Conceal 

Segala pergerakan kamera baik itu secara panning, tracking, maupun zoom 

diibaratkan oleh Cherrier (2018) sebagai sebuah pertanda/kepastian kepada 

audiens bahwa mereka akan melihat suatu informasi yang baru terungkap secara 

visual. (hlm. 65-66)  
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2.6.5 Jenis Shots  

1. Extreme Long Shot (ELS) 

 

Gambar 2.6. Extreme long Shot dari film I am Legend (2007) 

(Mercado, 2010, hlm. 66) 

Extreme long Shot bertujuan untuk memperbesar skala visual dari sebuah 

lokasi yang dapat disebut sebagai establishing Shot. Biasanya dalam 

sebuah ELS, subyek atau manusia dalam frame memiliki ukuran yang 

kecil dan didominasikan oleh lingkungan sekelilingnya dengan depth of 

field yang cenderung tajam fokus gambar framenya. ELS juga sering 

digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial antar tokoh atau 

interaksi antara segerombolan orang-orang dalam satu frame menurut 

Cherrier (2018). Biasanya, ELS juga memanfaatkan panduan komposisi 

seperti rule of thirds, komposisi balanced/unbalanced, dan Hitchcock’s 

rule. Penempatan manusia dalam frame biasanya dIbuat agar audiens 

dapat membandingkan skala manusia dengan lingkungan sekitar agar lebih 

mudah diperhatikan dan dimengerti. (hlm. 65) 

 Karena sifat dasar Shot yang biasa direkam dengan lensa wide dan 

dengan depth of field yang deep focus, semua elemen dalam frame akan 

terlihat dengan jelas dan detil. Hal tersebut menjadikan ELS sebuah Shot 
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yang biasanya ditampilkan dengan durasi yang cenderung lama agar 

audiens memiliki waktu lebih untuk bisa mencerna informasi visual, 

dibandingkan dengan Shot lain yang mengandung informasi lebih sedikit. 

(hlm. 65) 

2. Long Shot (LS) 

 

Gambar 2.7. Long Shot dari film The Matrix Reloaded (2003) 

(Mercado, 2010, hlm. 60) 

Dalam sebuah long Shot, fokusnya adalah untuk menunjukkan bahasa 

tubuh dan apa yang diceritakan. Seperti extreme long Shots, long Shots 

juga digunakan sebagai establishing Shotatau Shot pengenalan untuk 

memberitahu audiens tentang apa yang akan atau sedang terjadi dalam 

suatu tempat. Biasanya long Shot ditempatkan diawal atau diakhir sebuah 

Scene yang bertujuan untuk menunjukkan titik perubahan emosi atau 

perkembangan tokoh.  

Komposisi sebuah long Shot dapat dirancang untuk menunjukkan 

adanya penekanan terhadap lingkungan sekitar dan tokohnya. Karena long 

Shot memiliki area yang luas (field of view), maka long Shot sering 

digunakan sebagai Shot yang menunjukkan berbagai ide dan elemen visual 

dalam satu frame (hlm. 59) 
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4. Two Shot 

 

Gambar 2.8. Contoh two Shot dalam komposisi medium close up 

(Zootopia, 2013) 

Sesuai namanya, Two Shot berarti ada dua tokoh dalam satu komposisi 

yang biasanya menggunakan jenis Shot medium, medium long, atau 

medium close up. Tujuan utama penggunaan two Shot biasanya untuk 

menampilkan adegan yang mengandung pembicaraan atau interaksi agar 

audiens mengetahui bahwa ada koneksi, dan dapat membandingkan 

kontras/perbedaan dari kedua tokoh. Sebuah two Shot dapat menunjukkan 

bahasa tubuh dan gestur tokoh jika diambil dengan jenis long Shot yang 

juga menambah informasi kepada penonton (hlm. 89) 

5. Medium Close-Up (MCU) 

 

Gambar 2.9. Contoh medium close up 

(The Greatest Showman, 2016) 

Area tubuh tokoh yang ditampilkan dalam sebuah medium close up Shot 

dimulai dari dada sampai atas kepala tokoh. Sebuah MCU sifatnya lebih 
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dekat dari pada medium Shot namun sedikit lebih jauh dari close up. 

Sebuah medium close up Shot menunjukkan ekspresi tokoh dan 

memberikan ruang untuk bahasa tubuh pada bagian pundak. Walaupun 

hanya sedikit porsinya yang terlihat, tetap bisa menarik empati dari 

audiens.  

 Pengambilan sebuah medium close up diambil pada jarak kamera 

yang dekat dengan subyek, sehingga menghasilkan kedalaman gambar 

atau depth of field yang shallow; memberikan efek blur pada latar 

belakang dan memfokuskan fokus penonton terhadap karakter dalam 

komposisi. Jika medium close up digabungkan dengan long Shot atau 

ruang lebih untuk latar belakang/environment-nya terlihat, medium close 

up dapat memberikan makna yang lebih signifikan atau dramatis sesuai 

dengan narasi cerita. Pada dasarnya, sebuah medium close up Shot dapat 

meningkatkan keterikatan emosional penonton dengan karakter yang ada 

dalam sebuah Scene (Mercado, 2010, hlm. 41). 
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6. Close-Up 

 

Gambar 2.10. Contoh close up Shot 

(Florence Foster Jenkins, 2018) 

Istilah close up pada jaman cinema awal dulu merupakan istilah yang tidak 

lazim karena film bisu didominasi oleh wide Shot dan tanpa editing karena 

berakar dari pengalaman menonton teater. Namun seiring berkembangnya 

jaman dan bertambahnya tata bahasa film, close up menjadi salah satu 

kontribusi penting di sebuah film karena berfungsi untuk menangkap dan 

menampilkan emosi, ekspresi, dan perasaan aktor yang cenderung tidak 

dapat tersampaikan di Shot yang lebih lebar (Mercado, 2010, hlm. 35) 

  Selama bertahun-tahun, filmmaker berusaha memaksimalkan 

koneksi antara subyek dalam frame dengan penonton dengan berbagai 

teknik agar subyek menjadi titik utama atau focal point yang tidak dapat 

dihindari. Salah satu dari teknik tersebut adalah dengan memanfaatkan 

depth of field yang shallow untuk membuyarkan bagian background agar 

subyek terisolasi, dan membuat audiens lebih terlibat secara emosional. 

Karena  prinsip visual tersebut sudah mendarah daging dan digunakan 

secara berkali-kali, jarang bagi sebuah film untuk menampilkan close up 

dengan depth of field yang deep dimana seluruh gambar dalam frame 

terlihat tajam. (hlm. 35) 
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7. Over the Shoulder Shot 

 

Gambar 2.11. Over the shoulder Shot dalam film The Shawshank Redemption 

(Mercado, 2010, hlm. 72) 

Shot ini digunakan ketika ada interaksi timbal balik yang 

berkelangsungan antara 2 subyek atau ketika tokoh sedang 

memusatkan perhatiannya kepada sesuatu. Sesuai namanya, 

penempatan kamera berada dibelakang salah satu tokoh sementara 

wajah lawan bicaranya mengarah ke lensa. Komposisi Shot ini menjadi 

dalam ketika terdapat lapisan foreground dan background yang 

mengapit karakter utama yang sedang bicara dan tersorot kamera.  

 Sebuah OTS biasa dicapai melaui medium Shot, medium close up 

atau MCU, dan close ups yang bertujuan untuk menjadikan tokoh yang 

mengarah ke kamera menjadi focal point utamanya terutama ketika 

ada pertukaran pembicaraan/dialog. Hal terpenting dalam komposisi 

sebuah OTS ada konsistensi penempatan kamera yang saling bertimbal 

balik, dan diletakkan sesuai peraturan 180 derajat dimana kamera tidak 

boleh melebihi garis “tidak terlihat” antara 2 tokoh yang menyerupai 

setengah lingkaran atau 180 derajat (hlm. 71) 
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8. Establishing Shot 

 

Gambar 2.12. Contoh Establishing Shot karakter dan lokasi interior 

(The Greatest Showman, 2016) 

Suatu establishing Shot atau Shot penjelas biasanya dicapai melalui jarak 

jauh (long Shot) atau extreme long Shot yang bertujuan untuk 

menceritakan lokasi sebuah adegan sebelum dialog atau suatu bentuk aksi 

dimulai. Establishing Shot dapat menunjukkan latar tempat dalam ruangan 

(indoor) maupun luar ruangan (outdoors). Tujuan establishing Shotadalah 

untuk memberikan makna, konteks, atau mengenalkan suatu kehadiran 

tokoh sebagai pembuka cerita atau babak baru dari film sesuai dengan 

naskahlm.  

Komposisi dari establishing Shot harus bisa memperlihatkan 

hubungan tokoh dengan nuansa yang sesuai di latar tempat/setting sebuah 

film. Namun, bukan berarti setiap perpindahan lokasi harus dimulai 

dengan establishing Shot karena hal tersebut merupakan kebebasan visi 

dari seorang filmmaker (hlm. 77) 
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2.7. Sudut/Angle Kamera 

Mercado (2010) menulis dalam bukunya bahwa posisi tinggi sebuah kamera dapat 

digunakan untuk memanipulasi hubungan atau koneksi terhadap audiens dengan 

subyek dalam Shot (hlm. 9) 

 High angle 

High angle berarti memposisikan kamera di atas eye-level sehingga audience 

melihat kebawah ke arah subyek. Sebaliknya untuk low angle,  posisi kamera 

berada di bawah eye-level sehingga audiens melihat ke atas kearah subyek.  

 

Gambar 2.13. Shot high angle 

(Mercado, 2010, hlm. 9) 

Ketika posisi kamera ada diatas eye-level, audiens diberikan kesan sedang 

mendominasikan subyek dalam frame. Subyek tersebut dapat terlihat 

berkurangnya dominasi, pengaruh, derajat, maupun status karena posisi mereka 

yang rendahlm. Namun, high angle juga memberikan ruang untuk melihat 

keselururhan layout/setting dalam frame tersebut yang dapat memberikan 

informasi mengenai latar belakang, ukuran gedung, jalanan, obyek. Informasi 

visual ini berguna ketika Shot dengan high angle juga bertindak sebagai 

establishing Shot. (Bordwell dan Thompson, 2013, hlm. 64) 
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 Low angle 

 

Gambar 2.14. Shot low angle 

(Bordwell dan Thompson, 2013, hlm. 65) 

Sedangkan untuk Shot dengan low angle, sebuah tokoh atau subyek dapat terlihat 

menyeramkan atau otoriter sperti yang dijelaskan oleh Bordwell dan Thompson 

(2013). Informasi visual dari sebuah tokoh jika direkam dari low angle sangat 

terbatas. Audiens hanya dapat merasakan misteri atau rasa tidak yakin ketika 

tokoh disorot seperti Gambar 2.14. Salah satu penggunaan Shot low angle selain 

untuk memberikan dominasi subyek dalam frame adalah untuk membangun 

ketegangan. Karena minimnya ruang untuk audiens dapat melihat situasi sekitar 

subyek dalam Shot, ketegangan dapat dibangun sebagai bagian dari antisipasi. 

Namun dari segi konteks naratif lain, Low angle juga sering digunakan sebagai 

perspektif mata seekor hewan melata layaknya anjing yang sedang melihat 

majikannya. Pada intinya, kedua jenis Shot high dan low angle bertujuan untuk 

menceritakan kepentingan narasi sesuai dengan kebutuhan cerita, motivasi tokoh, 

atau otoritas/kedudukan tokoh dalam film (hlm. 64-65) 
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2.8. Staging/Blocking 

Glebas (2009) menjelaskan bahwa Staging berasal dari teater, yakni menempatkan 

tokoh/tokoh di berbagai titik diatas panggung dengan sempurna sesuai dengan 

cerita yang sedang berjalan. Namun dalam film, aransemen aktor/tokoh tersebut 

dikenal sebagai blocking. Istilah tersebut beralih menjadi arti bahwa Staging 

merupakan metode atau cara mempersembahkan sebuah performance/pertunjukan 

dan digunakan dalam film untuk menyusun komposisi setiap Shot yang akan 

dilihat audiens. (hlm. 73)  

Dalam bukunya, Proferes (2008) memaparkan delapan fungsi dari Staging: 

1. Memenuhi kewajiban atau fungsi dari aktivitas yang dilakukan secara fisik 

oleh pemain dalam sebuah Scene. 

2. Staging menggambarkan secara fisik apa yang dirasakan tokoh secara 

internal seperti emosi atau pikiran, menjadi eksternal melalui arahan dari 

sutradara.  

3. Sebagai pengindikasi status hubungan atau relationship antar tokoh.  

4. Mengarahkan audiens untuk mengetahui lingkungan atau lokasi dalam 

film dengan mengarahkan aksi aktor/tokoh dalam ruang frame, sehingga 

secara perlahan kamera memperlihatkan lokasi geografis dalam sebuah 

adegan.  

5. Untuk menjelaskan adegan perpisahan spasial; ketika seorang tokoh dalam 

frame tidak berada dekat dengan tokoh atau obyek lain sehingga 

minimbulkan kesan terkucilkan/terpisah. Peran Staging disini lebih ke 

penempatan tokoh dalam Shot.  

Perancangan Shot untuk..., Timothy Rikie Joviliano, FSD UMN, 2019



28 

 

6. Untuk mengerahkan perhatian audiens;  untuk membuat penonton 

mengetahui adanya informasi penting dalam film. Tujuannya adalah agar 

para penonton berkonsentrasi dan sadar pada bagian plot yang penting 

agar dapat menikmati cerita.  

7. Sebagai penegas sebuah peristiwa atau action. Seperti tata bahasa atau 

kalimat, Staging dapat seolah-olah menjadi tanda seru, pemberi tanda 

tanya, atau menghentikan dengan tanda titik ditengah-tengah Shot.  

8. Yang terakhir adalah kegunaan Staging sebagai “picturization” atau 

penggambaran untuk membantu kamera menciptakan sebuah frame untuk 

di-render. (hlm. 28-29) 

2.9. Mise en Scene 

Bordwell dan Thompson (2013) mengartikan makna mise en Scene sebagai 

“penempatan/menempatkan dalam Scene”. Istilah dari Perancis ini pertama 

kali muncul untuk mengartikan kegiatan menyutradarai pentas panggung. 

Mise en Scene juga bisa diartikan sebagai kendali dari sutradara atas apa yang 

terlihat di frame sebuah film. Aspek yang terdapat dalam mise en Scene terdiri 

dari setting, pencahayaan, kostum, dan tata rias, penempatan kamera terhadap 

tokoh (Staging) dan performance. Biasanya, mise en Scene adalah sesuatu 

yang direncanakan terlebih dahulu oleh para filmmaker. Namun ada kasus 

tertentu dimana mise-en-Scene datang atau muncul secara tiba-tiba, seperti 

pada film She Wore a Yellow Ribbon yang disutradarai oleh John Ford.  

Yang beliau lakukan adalah memanfaatkan pencahayaan yang berasal dari 

petir sebuah badai yang menghampiri mereka ketika shooting. Kejadian 
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tersebut dibiarkan oleh Ford dalam filmnya dan alhasil menjadi sebuah 

adegan yang berhasil. Seperti Ford, serangkaian sutradara film lainnya 

termasuk Jean Renoir dan Robert Altman membiarkan para aktor dan aktris di 

film mereka untuk berimprovisasi, sehingga mise en Scene dalam film 

menjadi tidak terduga. Mise en Scene dapat digunakan oleh filmmaker untuk 

mengejar visual yang realis dengan membangun setting yang orisinal/khas 

dan membiarkan aktor bekerja secara alami.  

Namun seiring perkembangan jaman, setting yang tidak natural dan lebih 

kearah fantasy telah menarik perhatian audience. Salah satu ahli dari pelaku 

teknik ini adalah Georges Méliès yang telah menciptakan dunia imaginatif 

dalm film-filmnya (hlm. 113) Bordwell dan Thompson (2013) kemudian 

membuat kesimpulan bahwa mise en Scene beroperasi sebagai bagian dari 

narasi dan pengungkapan sebuah informasi. Setiap keputusan sederhana 

seperti letak cahaya, atau gestur kecil apa yang harus dilakukan oleh aktor 

baik secara intuisi artau kalkulasi, dapat menarik perhatian audience melalui 

berbagai cara yang tidak terbatas.   (hlm. 158) 

2.10. Storyboard 

Selby (2013) menjelaskan makna dari Storyboard sebagai serangkaian koleksi 

ilustrasi yang sudah diberikan angka yang melambangkan setiap frame sebuah 

film. Mereka memvisualisasikan semua inti penting dari sebuah cerita atau naskah 

secara kronologis. Gambar-gambar penting ini disebut sebagai key stages. Setiap 

key stages ditentukan dari jenis animasi apa yang dibuat, dan komponen apa saja 

yang terlibat seperti isi naskah, soundtrack, dan dialog yang penting. Seniman 
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Storyboard atau Storyboard artist merancang Storyboard untuk memvisualkan 

naskah sementara, sedangkan untuk kasus lain Storyboard diciptakan sebagai 

respon dari treatment cerita yang sudah dIbuat. Apapun tujuan dan alasan 

mengapa sebuah Storyboard dIbuat, Storyboard adalah panduan visual yang 

penting bagi para animator untuk bisa mengenal lebih rinci kepentingan yang 

akan dibutuhkan semasa produksi dalam menganimasikan sebuah cerita (hlm. 75) 

 

Gambar 2.15. Contoh Storyboard 

(Hart, 2008, hlm. 36) 

Pendapat Paez dan Jew (2013) mengenai pentingnya karya seni untuk 

menggugah emosi penontonnya juga berlaku untuk Storyboard. Waktu dan timing 

berperan besar dalam segi emosional karena bisa dibangun dari awal hingga akhir 

cerita untuk memberi kesan dan pesan yang menyeluruhlm. Untuk dapat mengerti 

emosi apa yang akan disampaikan, harus dibangun dari pengalaman dan tidak 

cukup jika hanya menciptakan gambar yang cantik (hlm. 21)  

Salah satu cara untuk bisa berkomunikasi secara emosional adalah melalui 

visual yang menarik perhatian. Yang dimaksud disini adalah visual yang penuh 

dengan kesederhanaan, menawan, memiliki desain yang indah, dan ada unsur 
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komunikasi. Bentuk-bentuk dasar yang bisa dipelajari adalah lekukan garis, 

pembagian ruang dalam permukaan frame melalui teori rule of thirds, dan desain 

yang dapat dibuat dari bentuk-bentuk geometris. Semua elemen diatas dianjurkan 

untuk diimplementasikan kedalam komposisi untuk menciptakan emosi dan 

perasaan yang diinginkan untuk audiens. Seringkali para penonton tidak sadar 

bahwa mereka sedang dimanipulasi melalui desain dari sebuah bentuk, namun hal 

tersebut adalah elemen yang paling penting dalam sebuah komposisi (hlm. 23-28).  

Paez dan Jew (2013) menitikberatkan betapa pentingnya focal point yang 

jelas dalam suatu komposisi. Focal point adalah titik fokus yang hanya bisa ada 

satu di setiap gambar dalam Storyboard. Jika terlalu banyak informasi yang ingin 

disampaikan dalam 1 frame, fokus yang diinginkan tidak akan jelas. Namun, 

bukan berarti tidak bisa ada 2 elemen pendukung dalam 1 frame. Hal tersebut bisa 

dicapai melalui penggunaan secondary focal point. Maksud dari istilah tersebut 

adalah adanya focal point atau titik fokus sekunder yang disusun setelah focal 

point yang utama.  

Penyusunan urutan focal point tersebut harus jelas dari yang paling 

penting sampai yang kurang penting agar tidak mengalihkan perhatian audiens 

dari plot cerita. Ada keharusan untuk belajar mengurangi elemen dalam sebuah 

komposisi sampai jelas fokus yang bertujuan untuk mendukung ceritanya  

(hlm. 29-30) 

2.10.1.  Komponen dalam Storyboard 

Hart (2008) menjabarkan adanya beberapa hal yang diingat ketika menggambar 

sebuah Storyboard, antara lain: 
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1. Rule of Thirds 

Seperti layaknya seorang penulis yang melihat halaman kosong sebelum menulis, 

seorang seniman harus menghadapi suatu ruang persegi yang kosong di 

kertas/kanvas kosong dan bisa membayangkan atau memvisualisasikan cara untuk 

mengisi ruang kosong tersebut sesuai dengan keperluan dari naskahlm. 

Storyboard digambarkan di bentuk persegi panjang untuk menyamai aspect ratio 

gambar film akhirnya. Di jaman sekarang, format layar lebar memiliki rasio 

1.65:1 sampai 2.55:1. Pengukuran ini berdasarkan perhitungan masyarakat 

Yunani yang dipelajari dari bentuk dasar sebuah Parthenon (kuil Yunani) dimana 

gedung dasarnya memiliki porsi 2/3 dari tinggi gedung sebenarnya. Perhitungan 

tersebut dikenal sebagai proporsi sempurna atau divine proportion. Pembagian 1/3 

sebagai sesuatu yang proporsional telah digunakan di sepanjang sejarah seni (hlm. 

38) 

 

Gambar 2.16. kuil Parthenon sebagai contoh proporsi sempurna 

(Hart, 2008, hlm. 38) 
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Gambar 2.17. Penggambaran Rule of thirds 

(Hart, 2008, hlm. 45) 

2. Perspective 

Paez dan Jew (2013) menyarankan untuk menggunakan garis bantuan dari 

grid dalam setiap frame yang digambar. Tujuannya adalah untuk membuat 

ilusi kedalaman atau depthlm. Grid berfungsi sebagai penentu tinggi posisi 

kamera dalam sebuah frame. Tanpa adanya bantuan dari garis grid, frame 

akan meninggalkan kesan posisi kamera lain yang tidak disengaja. Seperti 

dalam topik teori seni klasik, mempelajari perspektif membantu seniman 

untuk menjadi lebih variatif atau versatile dalam berkarya sehingga hasil 

gambarnya semakin membaik (hlm. 31) 

 

2.11. Emosi dalam Film 

Gaut (2010) berpendapat bahwa ia tidak meragukan dampak emosional dalam 

film yang dapat mempengaruhi audiens. Dampak tersebut memiliki jangkauan 
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yang luas. Dimulai dari film horor yang menakutkan sampai dengan film asal 

Eropa yang penuh dengan emosi dan pemandangan yang indahlm. Kekuatan 

emosional dari film adalah cara mereka menarik perhatian sebagai karya seni dan 

menaikkan nilai film, diwaktu yang bersamaan menimbulkan pertanyaan 

bagaimana cara meraih kualitas tersebut. Gaut kemudian memulai pembahasan 

mengenai peran dari identifikasi dan koordinasi dari bagaimana para filmmaker 

memanfaatkan medium cinematic untuk menciptakan hubungan yang kuat secara 

emosional dengan audiens.  

 Teori asumsi pertama dari Gaut adalah bahwa emosi bukanlah sekedar 

perasaan belaka, melainkan sebuah mood dan memiliki tujuan dan keinginan 

tersendiri. Contohnya adalah dari ekspresi, “saya takut akan sesuatu, maka dari itu 

saya berharap bahwa ada yang akan menyelamatkan saya.” Evaluasi dari ekspresi 

tersebut adalah bahwa emosi berhubungan dengan pemikiran. Orang akan 

beranggapan bahwa sesuatu itu menyeramkan atau menyedihkan karena orang 

berpikiran bahwa sesuatu tersebut menyeramkan atau menyedihkan.  Yang 

dIbutuhkan untuk mengeluarkan tersebut adalah sebuah perasaan, tidak hanya 

pemikiran. Jika tidak, orang dapat mengetahui apa yang dianggap menyeramkan, 

menyedihkan, atau berbahaya tanpa perlu adanya rasa takut (hlm. 244) 

 Namun, emosi bersifat subyektif karena setiap individual menanggapi 

segala sesuatu dengan berbeda. Emosi yang ditimbulkan sebuah adegan atau 

tindakan (menyeramkan, menyedihkan) dapat diresponi secara berbeda sesuai 

tindakan (menyeramkan, menyedihkan) dapat diresponi secara berbeda sesuai 

dengan perasaan individual masing-masing. Intinya adalah emosi melibatkan 
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perasaan, tetapi perasaan yang dirasakan tersebut dapat bervariasi. Yang terakhir 

adalah bahwa emosi menimbulkan motivasi bagi siapa saja yang sedang 

merasakan sesuatu. Jika seseorang sedang takut terhadap hal yang ia takuti, ia 

akan termotivasi untuk kabur seketika. Contoh ini kembali mendukung teori di 

awal bahwa emosi memiliki tujuan atau bersifat intensional. 

 Hal kedua yang dibicarakan oleh Gaut adalah rasionalitas yang terlibat 

ketika sedang meresponi emosi. Ketika seseorang menonton film horor, penonton 

bisa saja teringat oleh musuh atau ketakutan lama Penulis. Hal ini 

mengindikasikan kemampuan manusia untuk menghubungkan perasaan dan 

emosi yang sesungguhnya realistis dengan sesuatu yang bersifat fiktif (contohnya 

adegan atau tokoh dalam film); manusia bisa secara jujur ketakutan oleh sebuah 

tokoh monster, dan dapat secara rasional merasa iba atau kasihan kepada tokoh 

protagonis yang sedang kesulitan dalam sebuah film horor. Walaupun teori ini 

bersifat kontroversial, kesimpulan Gaut adalah dampak emosional disebuah film 

berhungan dengan perasaan dan emosi manusia yang sebenarnya (hlm. 245) 

 Gaut kemudian menjurus ke arah jangkauan film/kamera dalam merekam 

atau menangkap emosi manusia. Film dapat menampilkan suatu obyek dari 

berbagai jarak baik dari jauh atau secara dekat melaui teknik close-up. Ada 

pemahaman bahwa close-up dalam lukisan atau foto yang diam maupun film yang 

bergerak adalah cara paling efektif untuk menyampaikan emosi. Balázs dalam 

Gaut menambahkan bahwa ketika menyediakan ilmu “fisiognomi mikro” atau 

lebih dikenal sebagai ilmu membaca tokoh seseorang lewat wajah, close-up secara 

sinematik menampilkan alur emosi diseluruh wajahlm. Hal ini cenderung tidak 
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begitu diperhatikan atau tertinggal saat dilakukan didunia nyata. Kegunaan teknik 

ini adalah faktor kuat untuk menghasilkan dan menarik emosi dari audiens. Hasil 

nya adalah audiens dibina atau diarahkan untuk mengidentifikasi/menghubungkan 

diri sendiri dengan tokoh dalam film (hlm. 250) 

 

2.12. Narasi dan identifikasi terhadap pemahaman emosional 

Carroll dalam Gaut (2010) berpendapat bahwa narasi memiliki peran dalam 

memikat audiens secara emosional. Hal ini melibatkan medium bercerita seperti 

film yang pola narasinya berbeda dengan literatur. Film  pada dasarnya adalah 

gambar yang bergerak. Dan seperti gambar, setiap orang bebas 

menginterpretasikan apa yang mereka rasakan. Cinema atau film memiliki sifat 

alamiah; aspek piktorial.  

 Piktorial sendiri memiliki sifat lebih mudah diproses atau dimengerti. Oleh 

karena itu, Carroll memperjelas bahwa gambar yang bersifat naratif lebih mudah 

diakses dan diterima oleh audiens secara meluas karena manusia memproses film 

yang piktorial dengan cepat. Beda halnya jika narasi disajikan lewat literatur atau 

bahasa. Narasi dalam literatur membuat pikiran manusia memproses data lebih 

lama, karena adanya proses pengolahan bahasa dan tutur kata dalam otak. 

Sehingga pada akhirnya Carroll mengemukakan bahwa memproses data visual 

dari film jauh lebih ringan daripada membaca novel karena proses pengolahan 

visual tidak memerlukan adanya pelatihan atau training seperti hal yang linguistik 

seperti literatur yang harus ada proses belajar terlebih dahulu (hlm. 246-247). 
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Gaut kemudian  mengangkat pentingnya identifikasi dan mengenal sebuah 

tokoh dalam film. Audiens seringkali dapat menonton sebuah adegan dan merasa 

bahwa mereka dapat mengerti atau terhubung dengan tokoh fiktif dalam film. 

Semakin mudah audiens mengidentifikasi diri mereka, semakin cenderung  

keterikatan dan rasa terhubung secara emosional muncul dengan audiens. Baudry 

dalam Gaut menjelaskan adanya 2 jenis tingkat pemahaman pikiran bagi 

seseorang untuk bisa melakukan identifikasi; yang pertama dipengaruhi oleh 

image atau sosok tokoh  dari segi penampilan maupun tindakan. Sedangkan yang 

kedua adalah secara alam bawah sadar yakni dari  bagaimana kamera sedang 

bercerita atau mempertunjukkan tokoh lewat gerakan sinematografi  (hlm. 253).  

Teori psikoanalisis  dan Brechtian  mempercayai adanya unsur ilusi dalam 

cinema. Hal ini yang menjelaskan mengapa audiens dapat menempatkan posisi 

mereka “dalam layar” bersama dengan tokoh-tokoh yang dilihatnya.  Unsur 

suspension of disbelief atau suatu pemikiran dimana seseorang tidak 

menghiraukan logika dunia nyata demi hIburan juga  berperan besar. Semua ini 

mempermudah proses manipulasi psikologis yang dihasilkan ketika menonton 

film, agar audiens merasakan simpati dan melatih bagaimana cara meresponi 

suatu adegan secara emosional dari situasi maupun skenario fiktif (hlm. 254-269). 

 

Perancangan Shot untuk..., Timothy Rikie Joviliano, FSD UMN, 2019




