
 4 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Prinsip Visual 

Dalam mempelajari unsur dari suatu visual, ada beberapa prinsip – prinsip yang 

harus dipahami terlebih dahulu. Prinsip tersebut berlaku dalam bidang seni lukis, 

fotografi dan sinematografi. Secara keseluruhan, prinsip tersebut bekerjasama 

secara interaktif dalam berbagai macam kombinasi untuk menghasilkan 

kedalaman, pergerakan dan kekuatan secara visual untuk berbagai macam elemen 

dalam sebuah frame (Brown, 2016, hlm. 39). 

2.1.1. Line 

Dapat disederhanakan bahwa sebuah garis adalah jejak dari suatu benda, misalkan 

pergerakan alat tulis dari kanan ke kiri meninggalkan jejak, jejak tersebut disebut 

dengan garis. Suatu garis memiliki panjang dan ketebalan namun tidak 

mempunyai kedalaman, maka dari itu garus bisa juga disebut dengan elemen 1 

dimensi (Supriyono R, 2010, hlm. 58).  

 Garis lurus bisa berkesan formal dan kaku, garis lengkung dapat 

memberikan kesan yang lembut dan luwes. Sementara itu garis zig-zag bisa 

menimbulkan kesan dimanis dan garis yang tidak beraturan dapat menimbulkan 

kesan tidak formal serta fleksibel. berbagai jenis dari garis tersebut bisa digunakan 

dalam merepresentasikan suatu citra (Supriyono R, 2010, hlm. 58). 
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Arahan dari garis itu sendiri bisa  mempengaruhi mood yang diinginkan, 

misalkan garis horizontal memiliki kesan yang pasif, damai dan tenang, kemudian  

penggunaan garis – garis vertikal berkesan tidak stabil, elegan serta gagah. 

Penggunaan garis diagonal akan berkesan aktif, dinamis, menarik berhatian dan 

bergerak (Supriyono R, 2010, hlm. 58). 

2.1.2. Shape  

Sebuah bentuk adalah sesuatu yang mempunyai 2 dimensi, hal tersebut bisa 

dibatasi oleh beberapa unsur. Batasan yang dibuat oleh suatu garis, misalkan 

bentuk kotak yang digambarkan dalam kertas menggunakan pensil, pergeseran 

dari tekstur suatu benda, misalkan perbedaan rumput yang belum dipotong dan 

rumput yang sudah dipotong dan juga perubahan dari suatu warna misalkan bintik 

biru dalam baju yang berwarna merah (Getlein M, 2009, hlm. 87). 

Sebuah bentuk yang terdapat dimensi tinggi dan lebar didalamnya bisa 

disebut juga dengan bidang, bidang itu sendiri dapat berbentuk sebagai objek 

geometris seperti lingkaran, segitiga, segiempat, elips, setengah lingkaran dan 

sebagainya. Bidang geometris memiliki kesan yang formal, sebaliknya bidang 

yang tidak memiliki geometris atau bidang tidak beraturan memiliki kesan yang 

santai, dinamis serta tidak formal (Supriyono R, 2010, hlm. 66). 

2.1.3. Colour  

Bisa dikatakan bahwa elemen visual yang setidaknya bisa memberikan 

ketertarikan bagi siapapun yang melihatnya adalah warna. Berbagai penelitian 
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telah membuktikan bahwa warna bisa mempengaruhi respon psikologi dan 

fisiologis, beberapa teori telah menjabarkan beberapa jenis dari warna itu sendiri 

berikut adalah jenis dari warna itu sendiri (Getlein M, 2009, hlm. 89).  

1. Warna primer terdiri dari biru, kuning dan merah (Supriyono R, 2010, 

hlm. 72).  

2. Warna sekunder adalah campuran dari dua warna primer yang terdiri dari 

oranye, hijau dan ungu (Supriyono R, 2010, hlm. 72). 

3. Warna tersier adalah campuran dari warna primer dan sekunder terdiri dari 

kuning oranye, merah oranye, merah ungu, biru ungu, hijau biru dan 

kuning hijau (Supriyono R, 2010, hlm. 72). 

2.1.4. Gelap terang (value) 

Gelap terang dari suatu permukaan bisa disebut juga dengan value, salah satu cara 

untuk memberikan kemudahan membaca dalam seni adalah penyusunan unsur – 

unsur visual secara kontras yang menggunakan terang dalm gelap. Penggunaan 

warna yang memiliki perbedaan kontras yang tidak signifikan (low contrast value) 

akan memberikan kesan yang damai, statis, tentram dan tenang. Sebaliknya 

dengan komposisi yang memiliki warna-warna kontras (high contrast value) dapat 

memberikan kesan yang enerjik, dinamis, bergairah, riang dan dramatis 

(Supriyono R, 2010, hlm. 78).  
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2.1.5. Texture and pattern 

Tekstur mengacu pada kualitas permukaan — persepsi yang halus atau kasar, 

datar atau bergelombang, halus atau kasar. Dalam presepsi manusia melihat anjing 

atau kucing, tergerak untuk memelihara hewan, sebagian karena binatang 

menyukainya, tetapi juga karena manusia menikmati nuansa tekstur bulu dari 

binatang itu sendiri (Getlein M, 2009, hlm. 97).  

Dalam seni rupa tekstur itu sendiri dapat bersifat secara nyata dan tidak 

nyata, karya seni sendiri umumnya menggunakan media kertas halus seperti HVS, 

art paper, ivory, kanvas dan lain-lain. Tekstur dalam konteks desain akan lebih 

mengarah kepada tekstur yang semu, tekstur itu sendiri sering digunakan sebagai 

pengaturan keseimbangan dan kontras dalam suatu visual (Supriyono R, 2010, 

hlm. 82-83). 

Pola adalah hiasan, motif atau desain yang berulang. Pola dapat membuat 

tekstur secara visual, meskipun tekstur tersebut mungkin tidak selalu dilihat 

sebagai suatu pola. Sebuah aspek yang menarik dari pola adalah bahwa pola itu 

sendiri cenderung meratakan persepsi pengamat tentang masa dan ruang. (Getlein 

M, 2009, hlm. 99). 
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2.1.6. Ruang (Space) 

Kata "ruang," terutama di dunia teknologi yang berada dalam peradaban 

mansusia, terkadang disampaikan dengan gagasan tentang ketiadaan. Manusia 

sebagian besar menganggap ruang luar sebagai kekosongan besar, yang 

bertentangan dengan konsep kelangsungan hidup sebuah mahluk hidup. Ruang itu 

sendiri merupakan elemen visual yang bersifat dinamis berinteraksi dengan garis 

dan bentuk dan warna dan tekstur dari sebuah karya seni untuk memberi suatu 

definisi terhadap karya seni itu sendiri (Getlein M, 2009, hlm. 99). 

Sebuah ruang bisa dikatakan sebagai ilusi akan seni melukis yang membuat 

karya yang bersifat 2 dimensi terlihat sepereti 3 dimensi, akan tetapi ruang bisa 

dikatakan sebagai kenyataan bagi seni memahat, pembuat perhiasan dan seorang 

arsitek. Beberapa orang beranggapan bahwa ruang adalah sebuah elemen seni 

yang bersifat  dua dimensi, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ruang adalah 

produk atau hasil yang tercipta akan elemen seni itu sendiri (Ovrick Otto & 

Stinson Robert, 2006, hlm. 179) . 

 Balance in art 

Keseimbangan adalah sifat yang mendasar bagi elemen kesatuan dalam sebuah 

visual, bahwasanya tidaklah mungkin mempertimbangkan elemen visual lainnya 

tanpa keseimbangan itu sendiri. Keseimbangan itu sendiri merujuk pada distribusi 

berat dan gaya dalam suatu komposisi, misalkan suatu titik hitam dalam kertas 

putih, letakan titik hitam tersebut di tengah kertas maka penempatan tersebut akan 
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menunjukkan keseimbangan antara objek dan jumlah ruang yang tersisa di 

sekitarnya (Ovrick Otto & Stinson Robert, 2006, hlm. 68). 

Komposisi suatu karya seni bisa dikatakan seimbang apabila objek di bagian 

kanan dan kiri terlihat sama berat, ada 2 cara untuk menciptakan komposisi yang 

seimbang, yang pertama adalah dengan membagi sama rata kiri-kanan atau atas 

bawah secara simetris dan setara, bisa disebut juga dengan keseimbangan formal 

(Supriyono R, 2010, hlm. 87). 

Suatu keseimbangan yang simetris adalah bentuk keseimbangan yang paling 

sederhana, keseimbangan tersebut memiliki elemen visual yang berulang ada 

kedua sisi imajiner yang berpacu pada poros ditengah nya seperti layaknya sebuah 

cermin. Keseimbangan yang simetris bisa bersifat konfronattif, dengan arti bahwa 

keseimbangan simetris bisa mempunyai sifat intimidatif terhadap siapapun yang 

melihatnya. Hal tersebut tidak akan bertahan lama bagi yang mengalaminya 

dikarenakan kualitas statis dari komposisi yang digunakan, disarankan untuk 

menambahkan elemen lain agar memperkuat kesan yang ingin disampaikan. 

Dikarenakan sifat dasar dari keseimbangan simetri, kesatuan dan keselarasan 

elemen dapat dengan mudah dicapai (Ovrick Otto & Stinson Robert, 2006, hlm. 

68). 

Kesimbangan asimetris adalah keseimbangan yang tersusun dari elemen – 

elemen yang tidak mempunyai kesamaan antara sisi kiri dan kanan namun terlebih 

dari itu komposisi tersebut masih terasa seimbang. Misalnya beberapa elemen 

kecil di satu sisi bisa diimbangi dengan satu elemen besar di sisi lainnya, tidak 
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hanya dengan pengukuran saja tetapi keseimbangan asimetris bisa dicapai dengan 

penyusunan garis, warna, value, tekstur dan bidang dengan menyesuaikan bobot 

perhitungannya. Jika ditinjau dari segi visualnya, objek yang cenderung memiliki 

warna yang terang akan terlihat lebih ringan dibanding objek yang berwarna 

gelap, dengan hal tersebut maka bidang hitam yang mempunyai ukuran kecil bisa 

mengimbangi bidang yang mempunyai ukuran yang besar di sisi lainnya. 

Keseimbangan asimetris mempunyai karakteristik yang lebih dinamis, variatif dan 

tidak formal sedangkan keseimbangan yang asimetris memiliki kesan kokoh dan 

stabil (Supriyono R, 2010, hlm. 88).  

 Komposisi 

Komposisi adalah sebuah tatanan – tatanan yang sengaja disusun dan terbentuk 

menjadi sebuah bentuk artistik. Di dalam dunia sinematografi, komposisi yang 

dimaksud adalah penempatan dan pengaturan dari karakter, aksi, dan kejadian – 

kejadian yang termuat di dalam suatu frame. Dalam membentuk komposisi bukan 

hanya sekedar penempatan dari subjek - subjek yang ada tetapi kenapa subjek 

tersebut ditempatkan pada tempatnya (Thompson & Bowen, 2013, hlm. 33 – 34). 

Penempatan elemen visual dan pengaturannya di dalam sebuah frame 

adalah bagian yang terpenting dari komunikasi menggunakan visual, penempatan 

objek tersebut bukan hanya akan membantu membangun keindahan yang ada di 

dalam frame tetapi juga memberikan penceritaan, sub teks, dan memberikan 

kekuatan visual dari keindahan itu sendiri terhadap penonton. (Thompson & 

Bowen, 2013, hlm 33 – 34). 
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2.3.1. Aspect ratio 

Di dalam membuat keputusan akan sebuah komposisi, hal yang harus 

diperhatikan adalah dimensi dari frame tersebut. Rasio antara panjang dan lebar 

frame disebut aspect ratio, ratio yang biasanya digunakan adalah 2.39:1 atau 

disebut Anamorphic, 1.85:1 atau disebut dengan Flat yaitu rasio yang digunakan 

di dalam teater Amerika, 1.78:1 atau biasa dikenal oleh 16:9 digunakan dalam 

HDTV dan HD kamera, 1.33:1 aspek rasio ini dimiliki oleh format 16mm dan 

35mm dan juga dipergunakan di dalam teatrikal hingga tahun 1950 begitu pula 

dengan TV analog (Mercado, 2011, hlm 6). 

Penting untuk mengetahui aspek rasio dari format yang digunakan, bukan 

hanya menjadi bagian dari keindahan tetapi juga menjadi strategi visual yang bisa 

menyampaikan makna tertentu dalam frame (Mercado, 2011, hlm 6). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Aspek rasio yang biasa digunak 
 (The Filmaker’s Eye, 2011) 

Gambar 2.1. Aspect ratio 
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2.3.2. Sumbu dalam frame 

Suatu frame akan terlihat ruang lingkup 2 dimensi yaitu sumbu Y dan sumbu X 

atau bisa disebut dengan panjang dan lebar, sumbu ketiga ialah yang mewakilkan 

dari kedalaman dalam frame tersebut. Dalam membuat suatu frame yang 

mempunyai kedalaman yang berlapis seperti yang dilihat dari salah satu shot 

dalam film Hunger oleh Steve McQueen di tahun 2008 (Mercado, 2011, hlm. 6). 

 

 

 

 

      (The FIlmaker’s Eye, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Di dalam frame tersebut terlihat bahwa beliau berusaha untuk membuat 

suatu komposisi penempatan karakter di dalam frame yang kemudian membawa 

Gambar 2.2. Frame axis 
      (The Filmaker’s Eye, 2011) 

 

Gambar 2.3. Hunger ( 2008 ) 
(The Filmaker’s Eye, 2011) 
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penonton untuk mendalami sumbu Z atau sumbu ketiga di dalam shot,  Hal ini 

juga dipengaruhi oleh jenis lensa yang digunakan, jenis lensa akan berpengaruh 

terhadap subjek dan lingkungan disekitarnya (Mercado, 2011, hlm. 6). 

2.3.3. Rule of Third   

Rule of third dimulai dengan membagi suatu frame menjadi 3 bagian, rule of third 

merupakan dasar dari komposisi itu sendiri. Rule of third memberikan 4 titik di 

dalam frame yang bisa di gunakan sebagai acuan untuk membuat komposisi. 4 

titik dasar di dalam rule of third merupakan hal yang sederhana dan kuat untuk 

membentuk berbagaimacam komposisi (Brown, 2016, hlm. 26). 

Dengan membagi suatu frame menjadi 3 bagian dengan panjang dan 

lebarnya, pertemuan antara titik panjang dan lebar akan membentuk 4 titik temu 

utama di dalam frame tersebut, hal ini memberikan panduan terhadap filmmaker 

untuk membentuk berbagai macam komposisi. Garis yang berada dalam rule of 

third juga biasanya digunakan sebagai acuan untuk menentukan garis cakrawala 

dalam Wide shot  (Mercado, 2011, hlm. 7). 
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Ketika subjek diletakan di dalam titik Rule of Third, salah satu mata dari 

subjek tersebut akan diletakkan di dalam titik Rule of Third. Mata sebelah kiri 

akan diletakan di dalam titik kanan jika subjek melihat ke arah kanan, dan 

sebaliknya mata sebelah kanan akan diletakan di dalam titik kiri jika subjek 

melihat kearah kiri, seperti salah satu shot di dalam film buatan Wong Kar Wai, 

Fallen Angle 1995 (Mercado, 2011, hlm. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Rule of Third 
(The Filmaker’s Eye, 2011) 

 

Gambar 2.5. Wong Kar Wai, Fallen Angle (1995) 
(The Filmaker’s Eye, 2011) 
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Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang pandang yang cukup bagi 

subjek, teknik ini juga berguna unutk memberikan keseimbangan di dalam 

komposisi ingin dicapai, dengan memberikan perlawanan kearah yang berbeda 

dari pandangan subjek, komposisi akan menjadi seimbang (Mercado, 2011, hlm. 

7). 

2.3.4. Headroom 

Headroom merupakan kunci penting bagi komposisi terhadap letak subjek 

terutama manusia. Hal yang umum bagi kebanyakan orang untuk menaruh kepala 

subjek di tengah frame, hal itu menyebabkan banyak ruang yang terbuang di 

bagian atas kepala subjek tersebut dengan sia-sia (Brown, 2016, hlm. 27). 

Penempatan dari kepala subjek di dalam frame merupakan hal yang sangat 

penting, maka karena hal tersebut diberlakukannya acuan untuk menentukan 

headroom. Headroom berunjuk kepada berapa luas atau sempitnya ruang yang 

berada di atas kepala subjek dengan ujung atas frame, karena ruang di dalam 

frame merupakan hal yang sangat penting dan menjadi sumber informasi sangat di 

sayangkan jika ruang itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (Thompson & 

Bowen, 2013, hlm. 36).  

 

 

 

                                                     
Gambar 2.6. Headroom 

(Cinemarography Theory and Practice, 2012) 
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2.3.5. Noseroom / Looking room 

Karakter di dalam suatu scene cenderung akan menoleh kekanan dan kekiri, hal 

itu menimbulkan semacam berat di dalam visual yang diciptakan ketika karakter 

itu menoleh. Oleh karena itu, sangatlah jarang untuk menempatkan kepala aktor di 

tengah frame kecuali ketika aktor melihat langsung kearah kamera ataupun 

melihat berbalik arah dengan kamera (Brown, 2016, hlm. 27). 

Looking room atau disebut juga dengan Nose room adalah ruang kosong 

yang diberikan di suatu frame pada saat suatu saat tertentu, ruang itu diberikan di 

arah pengelihatan aktor hingga ke ujung frame. Ruang kosong tersebutlah yang 

memberikan keseimbangan di dalam frame ketika aktor menoleh ke kanan atau ke 

kiri (Thompson & Bowen, 2013, hlm. 41). 

Intinya adalah kemana arah aktor menoleh, disitulah noseroom akan 

diberikan untuk menciptakan keseimbangan di dalam frame, tidak terlalu berat 

kearah pengelihatan aktor dan juga tidak berat ruang kosongnya (Brown, 2016, 

hlm. 27). 

 

 

 

 

 ( Grammar of the shot, 2009 ) 

Gambar 2.7. Looking room 1 
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 ( Grammar of the shot, 2009 ) 

 

Di dalam penempatan Noseroom 2, ketika ruang kosong diberikan seperti 

gambar tersebut, ruang itu akan memberikan ketidakseimbangan yang 

menyebabkan penempatan ruang tersebut terasa terdistorsi, hal ini membuat 

seakan–akan aktor di dalam frame merasa tersudut, terjebak, terhalang oleh 

sesuatu (Thompson & Bowen, 2013, hlm. 41). 

Noseroom seperti ini tidak salah jika tujuan di dalam penceritaan di dalam 

film seperti itu, ruang yang kosong yang dibiarkan di dalam frame tersebut akan 

menimbulkan rasa ketakutan, kerapuhan bahkan ketegangan atas hal yang tidak 

diketahui oleh penonton dan aktornya itu sendiri (Thompson & Bowen, 2013, 

hlm. 41). 

 

2.3.6. Balanced & Unbalance composition 

Setiap unsur yang berada di dalam sebuah frame bisa sangat mempengaruhi 

keseimbangan di dalam frame tersebut misalkan unsur warna, bentuk, ukuran, dan 

Gambar 2.8. Looking room 2 
(Grammar of the shot, 2009) 
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penempatan subjek itu sendiri akan menimbulkan prespekfif kesimbangan yang 

berbeda terhadap penonton (Mercado, 2011, hlm. 8). 

Karena hal tersebut suatu frame akan terlihat seimbang walaupun 

penempatan benda dan unsur lainnya tidak seimbang, ataupun sebaliknya ketika 

suatu komposisi yang seimbang hanya diberikan di salah satu pojok dari frame 

(Mercado, 2011, hlm. 8). 

 

 

 

 

 

 

Setiap komposisi yang berada dalam film bisa saja seimbang dan tidak 

seimbang, dalam shot di film Dr. Strangelove menggunakan teknik closed frame 

dan balance composition. Kubrick menggunakan struktur geometri yang formal 

untuk memvisualisasikan struktur sosial yang teratur sepanjang karyanya (Brown, 

2016, hlm. 25). 

 

 

 

Gambar 2.9. Zhang Yimou’s,  Hero, 2004, Balance Composition 
(The filmmaker’s eyes, 2010) 
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Gambar 2.10. Dr. Strangelove  
(Cinematography Theory and Practice,  2012) 

 

Keseimbangan adalah kunci dari komposisi yang bersifat natural, baik 

presepsi manusia dan pergerakan itu sendiri bergantung pada perasaan terhadap 

keseimbangan itu sendiri. Penelitian telah membuktikan bahwa manusia ingin 

memaksa untuk melihat sesuatu yang baik ketika mereka melihat sesuatu yang 

bergerak atau bergerak melalui mereka. Mata manusia biasanya selalu 

beranggapan bahwa sesuatu yang di lihat itu adalah seimbang, contohnya pikiran 

manusia bisa beranggapan bahwa segitiga itu adalah bentuk yang seimbang 

dengan secara acak menentukan titik tengah dari bentuk segitiga tersebut yang 

menjadikan segitiga itu terlihat seimbang disegala sisinya. Persegi dan persegi 

panjang akan langsung memacu otak manusia untuk berfikiran bahwa bentuk itu 

adalah seimbang (Mamer, 2009, hlm. 143). 

Membuat suatu karakter bergerak kedalam frame untuk menghindari 

kekosongan pada suatu frame itu adalah hal yang sering dilakukan dalam proses 

penuturan cerita dalam film. Melainkan merancang suatu pergerakan kamera yang 

memakan waktu, cara yang mudah untuk mengisi suatu frame adalah posisikan 

karakter bergerak kedalam frame yang kosong. Pergerakan karakter ini digunakan 
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untuk menyeimbangi komposisi dan mengurangi pergerakan yang tidak 

diperlukan (Mamer, 2009, hlm. 157). 

Komposisi yang seimbang cenderung mempunyai penempatan subjek 

yang sama antara bagian kanan dan kiri, hal tersebut digunakan untuk 

menunjukan kebersamaan, ketertiban, keberaturan dan takdir yang sudah 

ditetapkan (Mercado, 2011, hlm. 8). 

 

 

 

 

 

 

Ketidakseimbangan di dalam suatu frame akan menunjukan ketidak 

beraturan, kegelisahan, dan ketegangan di dalam scene tertentu. Penanaman 

perasaan yang akan diberikan kepada penonton akan sangat bergantung kepada 

tujuan dan penceritaan di dalam film itu sendiri, salah satu cara untuk 

menyampaikan perasaan itu adalah dengan menggunakan Balance and Unbalance 

composition (Mercado, 2011, hlm. 8). 

 

Gambar 2.11. Jhon Hilcoat’s The Proposition (2005), Unbalance 

composition. 
(The Filmmaker’s eye, 2010) 
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2.3.7. Positive and Negative space 

Keberadaan komposisi dan unsur lain di dalam film yang membantu penonton 

untuk mengetahui sesuatu yang di perhatikan oleh karakter di dalam scene 

merupakan hal yang sering diterapkan dalam sebuah film agar penonton bisa 

merasakan apa yang dirasakan oleh karakter, hal itu disebut dengan positive space 

yaitu ketika sesuatu yang diperhatikan oleh karakter terlihat di dalam frame, 

sebaliknya dengan negative space berlaku ketika karakter memperhatikan sesuatu 

yang tidak berada di dalam frame (Brown, 2016, hlm. 25). 

Misalkan ketika karakter tersebut melihat ke belakang kamera objek yang 

diperhatikan oleh karakter tersebut tidak terlihat di dalam frame, hal ini 

menimbulkan sudut pandang yang berbeda dari karakter tersebut (Brown, 2016, 

hlm. 25). 

2.3.8. Compositional Triangle 

Komposisi yang berbentuk segitiga ini sering dipakai diberbagai film untuk 

membuat penonton terus memperhatikan apa yang terjadi di dalam frame, dengan 

komposisi ini konflik antar karakter bisa menjadi semakin kuat dengan adanya 

perbedaan kedudukan di dalam Compositional Triangle (Brown, 2016, hlm. 21). 

2.3.9. Open and Closed Frame 

Open frame and closed frame merupakan metode untuk menunjukan ruang dialam 

frame, open frame merupakan ruang yang berada di sekitar karakter yang tidak 

menunjukan keseluruhan informasi di dalam ruangan tersebut, ruangan yang 
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dipertunjukan di frame tersebut melewati batasan frame itu sendiri. Open frame 

berfungsi untuk memberikan gambaran luas terhadap ruang yang berada di sekitar 

karakter, di dalam open frame biasanya fokus utama pada shot tersebut akan 

terletak di karakter yang berada di dalamnya melainkan ruang disekitarnya 

(Mercado, 2011, hlm. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. A closed frame 
( The filmmaker’s eye, 2010 ) 

 

Gambar 2.13. An open frame 
( The filmmaker’s eye, 2010 ) 
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Sebaliknya dengan open frame, close frame merupakan ruang yang berada 

disekitar karakter yang menunjukan keseluruhan informasi ruangan itu sendiri, 

close frame berfungsi sebagai teknik penceritaan melewati ruang dan karakter 

yang berada di dalam satu frame (Mercado, 2011, hlm. 10). 

   

2.3.10. Hitchcock’s rule 

Konsep dari Hitchcock’s rule menjelaskan bahwa besar kecilnya sebuah objek di 

dalam frame harus memiliki kepentingan secara langsung terhadap penceritaan di 

dalam suatu scene. Prinsip ini bisa digunakan ketika di dalam sebuah frame hanya 

terdapat sedikit elemen visual untuk menimbulkan ketegangan atau tekanan yang 

akan terjadi di dalam scene tersebut (Mercado, 2011, hlm. 7). 

 

2.3.11. Level Change 

Posisi ketinggian dari penempatan kamera merupakan salah satu cara bagi 

filmmaker untuk memberikan kesan dan pesan tertentu terhadap penonton, cara 

yang paling meyakinkan bagi penonton untuk menunjukan sebuah karakter yang 

sedang ketakutan adalah memberikan penempatan karakter di bawah frame 

membawahi karakter yang ditakutinya, sebaliknya memberikan penempatan 

karakter di atas frame diberikan kepada karakter yang lebih berani dan lebih 

percaya diri (Kenworthy, C. 2011, hlm. 38). 
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2.3.12. Claustrohpobic Space 

Ketika kejadian tragedi menimpa salah satu dari karakter di dalam sebuah film, 

kesempatan tersebut dapat dijadikan sebuah pendekatan tingkat emosional 

karakter terhadap kejadian tragedi yang menimpanya. Beberapa cara untuk 

melakukan pendekatan emosional tersebut adalah dengan menggunakan lensa 

yang mempunyai focal leght panjang (Tele) (Kenworthy, C. 2011, hlm. 40).  

Penempatan posisi aktor di dalam frame yang bertujuan untuk 

menyempitkan karakter dengan frame tersebut. Semua cara ini bertujuan untuk 

membuat ruang klaustrofobik di dalam presepsi karakter yang tertimpa tragedi, 

respon ini disamakan dengan respon manusia di dalam kehidupan sehari-harinya 

ketika mendengar kabar buruk dari orang lain (Kenworthy, C. 2011, hlm. 40). 

 

2.3.13. Frame within a frame 

Dalam proses penuturan cerita sebuah film, terkadang memerlukan aspect ratio 

yang berbeda dari biasanya untuk menggambarkan persaan karakter dalam film 

tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menggunkan frame within the 

frame, yang berarti membuat frame tersendiri dalam sebuah shot. Teknik ini 

bukan hanya bisa mengubah aspect ratio dengan memberikan frame 

menggunnakan lingkungan yang ada dalam  frame, tetapi juga bisa memfokuskan 

penonton kedalam kejadian penting yang terjadi di dalam frame tersebut (Brown, 

2016, hlm. 23). 
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Gambar 2.14. Frame within the frame 

( In the mood for love, 2000 ) 

 Teknik frame within a frame secara artistik biasanya digunakan dalam 

photography, bukan hanya berfungsi untuk memfokuskan penonton kepada 

subjek yang berada di dalam frame, tetapi juga berfungsi untuk menjelaskan 

lingkungan yang sedang terjadi disekitar subjek. Warna juga berpengaruh 

terhadap penempatan subjek dalam frame tersebut (Ang, 2010, hlm.16). 

 

2.3.14. High and Low Angle 

Penempatan kamera di ketinggian tertentu bisa memanipulasi hubungan antar 

karakter yang penonton bisa interpretasikan dengan berbagai macam hal. 

Penempatan kamera tersebut biasanya digunakan untuk menunjukan siapa yang 

mempunyai kuasa dan siapa yang dikuasai dalam waktu tertentu. 
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Gambar 2.15. High Angle shot 
(Grammar of the shot, 2009) 

 Menempatkan kamera lebih tinggi dari seseorang ataupun suatu kejadian 

biasanya akan langsung menimbulkan makna yang tersirat kepada penonton, 

penggunaan high angle shot akan memberikan penjelasan kepada penonton bahwa 

subjek yang terlihat dilayar akan terlihat lebih kecil, lebih lemah, lebih rapuh, 

patuh, dan terisolasi. Dengan menempatkan subjek berada dibawah dan sudut 

pandang kamera berada diatas, hal tersebut menimbulkan ilusi bahwa secara fisik 

subjek tersebut terlihat pendek dan kecil (Thompson & Bowen, 2009, hlm. 41). 

Jika penggunaan high angle shot merepresentasikan sudut pandang dari 

karakter lain, maka makna yang tersirat adalah bahwa karakter yang mempunyai 

sudut pandang tersebut memposisikan dirinya lebih tinggi dibanding lawan 

karakternya, karakter tersebut memandang rendah karakter lain baik secara 

harfiah maupun figuratif (Thompson & Bowen, 2009, hlm. 41). 
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Gambar 2.16. Low Angle shot 
(Grammar of the shot, 2009) 

 

Sebaliknya dengan karakteristik high angle shot, low angle shot 

memposisikan subjek di atas penempatan kamera, subjek tersebut menjadi lebih 

besar, dominan, lebih kuat, lebih berkuasa. Secara pembahasaan di dalam sinema, 

suatu karakter atau objek yang terlihat dilayar dengan mengunakan low angle shot 

mempunyai peran yang substansial di dalam film tersebut, bahkan di dalam shot 

tersebut karakter dan objek yang terlihat mempunyai kekuasaan atas kondisi yang 

terjadi (Thompson & Bowen, 2009, hlm. 42). 
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Gambar 2.17. Camera angle 
(Grammar of the shots, 2009) 

Jika penggunaan low angle shot merepresentasikan sudut pandang suatu 

karakter terhadap karakter lain, maka makna yang tersirat adalah karakter 

memposisikan dirinya lebih rendah dibanding karakter yang berada di dalam 

frame. karakter yang terlihat di dalam frame akan terlihat lebih besar, lebih 

mendominasi dan lebih menguasai. Sedangkan karakter yang mempunyai sudut 

pandang tersebut lebih kecil, lebih lemah dan dikuasai oleh karakter yang berada 

di dalam frame. perasaan tersebut bisa dicontohkan dengan sudut pandang 

seseorang yang masuk kedalam jurang dan melihat keatas ada seseorang lainnya 

yang mencelakakan dirinya (Thompson & Bowen, 2009, hlm. 42). 
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 Teori Shot 

Shot merupakan bagian paling dasar dari suatu scene, jika cinema adalah Bahasa 

yang bisa dipelajari, maka shot adalah sebuah kosakata di dalam bahasa itu, 

kosakata tersebut akan bergabung menjadi sebuah kalimat yang bisa dimengerti 

oleh penonton (Brown, 2016, hlm. 60). 

2.4.1.  Macam – macam shot 

Berikut beberapa tipe shot yang menjadi acuan utama bagi filmmaker dalam 

pembuatan filmnya. 

2.3.1.1. Wide shot 

Wide shot merupakan teknik pengambilan gambar dimana sebuah frame bisa 

memperlihatkan semua hal yang terjadi di dalam shot. Misalkan di dalam script 

tertulis “ wide Shot – pelabuhan “ maka informasi yang akan diberikan ke 

penonton adalah keseluruhan pelabuhan tersebut dengan menggunakan lensa wide 

sehingga semua informasi bisa terlihat semua. Sama dengan contoh lain misalkan 

“ wide shot – Rumah Terbakar “ maka informasi yang akan diberikan adalah sama 

banyaknya dengan pelabuhan , yang berbeda hanyalah ruang yang lebih kecil 

(Brown, 2016, hlm. 60). 
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2.3.1.2. Establishing Shot 

Establishing shot adalah teknik pengambilan gambar dimana informasi 

seperti waktu dan tempat diperkenalkan kepada penonton, dengan hal itu 

establishing shot biasanya dipakai diawal film atau sebuah scene (Brown, 2016, 

hlm. 61). 

 

Gambar 2.18. The Shining, 1980 
(Cinematography Theory and Practice,  2012) 

 

 

2.3.1.3  Character Shot 

Di dalam sebuah film, karakterlah yang menjadi salah satu fokus penceritaan di 

dalam film tersebut, Character  shot merupakan cara untuk memfokuskan 

pendekatan terhadap sebuah karakter di dalam film (Brown, 2016, hlm. 61). 
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1. Full Shot 

Full shot merupakan teknik framing yang akan menunjukan dan memperlihatkan 

keseluruhan informasi dari sebuah karakter. Full shot mencakup kepala hingga 

kaki terlihat di dalam sebuah frame (Brown, 2016, hlm. 62). 

 

 

Gambar 2.19. Full shot / Long shot 
 ( Gramar ot the Shots, 2009 ) 

 

2. Two Shot 

Two shot merupakan teknik framing yang menunjukan 2 karakter berinteraksi 

dengan satu sama lain atau tidak sama sekali. Two shot merupakan salah satu 

teknik yang menjadi acuan dan dasar bagi penceritaan di dalam sebuah film. maka 

dengan hal itu two shot merupakan teknik yang sangat sering digunakan filmaker 

untuk memberikan konflik diantara 2 karakter ataupun lebih. Teknik ini tidak 

mempunyai aturan yang spesifik terhadap framing subjeknya (Brown, 2016, hlm. 

63). 
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Gambar 2.20. Two Shot dalam bentuk Full Shot  
( Gramar ot the Shots, 2009 ) 

 

3. Medium Shot 

Berlaku sama seperti wide shot, medium shot merupakan teknik pengambilan 

gambar yang mengarah dan terfokuskan terhadap karakter di dalam sebuah film. 

Perbedaannya adalah medium shot akan lebih memberikan informasi dari 

pinggang ke atas hingga kepala (Mercado, 2011, hlm. 47).  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.21. Medium Shot 
( Gramar ot the Shots, 2009 ) 
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Fungsi dari medium shot salah satunya adalah untuk memfokuskan 

penonton dan memberikan informasi secara lebih rinci dari full shot atas apa yang 

karakter lakukan, misalkan seperti ekspresi karakter, pergerakan karakter, cara 

sebuah karakter berpakaian hingga berbicara. (Brown, 2016, hlm. 63). 

4. Medium Long Shot 

Medium long shot adalah bagian dari Medium shot, yang membedakan Medium 

long shot dari medium shot adalah ruang cangkup medium long shot akan lebih 

luas dibanding medium shot, medium long shot akan menunjukan informasi dari 

lutut hingga kepala dari karakter, nama lain dari shot medium long shot adalah 

American shot (Mercado, 2011, hlm. 53). 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu fungsi dari medum long shot adalah cara ini bisa memfokuskan 

penonton kepada bahasa tubuh, ruang dan waktu. Ketiga hal itu bisa dimanfaatkan 

untuk keperluan penceritaan di dalam suatu scene, fungsi lainnya juga bisa 

Gambar 2.22. Medium long Shot 
( Gramar ot the Shots, 2009 ) 
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menekankan hubungan antar karakter yang berada di dalam frame (Mercado, 

2011, hlm. 53). 

5. Close up shot 

Close up shot merupakan unsur penting untuk menunjukan ekspresi emosional 

karakter terutama di bagian muka yang tidak bisa dicakup oleh shot yang lebih 

luas seperti wide shot dan medium shot. Shot ini menyebabkan perkembangan 

yang pesat di dalam teknik pemeranan karakter di dalam seni perfilman (Mercado, 

2011, hlm. 35). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Menurut Brown (2012), close up shot merupakan bagian yang terpenting dari 

pembahasaan shot itu sendiri, dibawah tertera berbagai macam tipe close up. 

 

Gambar 2.23. Close up 
( The filmmaker’s eye, 2011 ) 
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6. Medium Close Up 

Medium close up shot akan menunjukan informasi dari dada ke atas kepala hingga 

ujung frame atas (Mercado, 2011, hlm. 61). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Medium  Close up  

 

7. Extreme Close Up 

Extreme close up akan lebih memfokuskan di beberapa bagian dari karakter 

misalkan bagian dari wajah yaitu mata, mulut dan hidung, extreme close up juga 

akan memenuhi frame dengan informasi tersebut (Mercado, 2011, hlm. 29.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.24. Medium  Close up 
( The filmmaker’s eye, 2011) 
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8. Over the shoulder Shot 

Over the shoulder shot biasanya digunakan ketika ada 2 karakter di dalam satu 

frame, di dalam kondisi ini salah satu karakter akan memperhatikan satu sama 

lainnya yang akan membuat suatu hubungan ketika berdialog, shot ini juga 

berguna untuk menunjukan hubungan antara karakter dengan objek yang menjadi 

perhatian dari karakter tersebut (Mercado, 2011, hlm. 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25. Extreme  Close up 
(Grammar of the shot, 2009 ) 

 

Gambar 2.26. Over the Shoulder shot 
( The filmmaker’s eye, 2011 ) 
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Nama over the shoulder shot itu sendiri datang dari penempatan shot di 

belakang pundak salah satu karakter yang berada di dalam frame, nama lain dari 

over the shoulder shot disebut dirty single, shot tersebut biasanya dicapai dengan 

menggunakan teknik medium shot, medium close up shot, dan close up shot. Di 

dalam tipe shot ini biasanya salah satu dari 2 karakter akan menghadap kamera 

dan karakter lainnya membelakangi kamera, dengan itu maka shot ini akan 

terfokus terhadap satu karakter dan menimbulkan efek shallow depth of field 

dimana lensa kamera akan terfokus ke dalam satu bagian dari frame terlebih dari 

itu akan terlihat blur atau tidak focus (Mercado, 2011, hlm. 71). 

 

 Modular Narratives 

Sejak awal tahun 1990, pemetaan cinema sudah mengadopsi narasi yang sangat 

kompleks, kompleksitas ini telah menjadi pedoman untuk model narasi lainnya. 

Jenis film “modular narrative” sangat berkatian dengan waktu dan bisa 

memanipulasi subjek menggunakan waktu yang di terapkan oleh pembuat narasi. 

Kebahagiaan dan ancaman di dalam suatu narasi yang modular akan berbasiskan 

waktu dan keadaan yang berubah. Fungsi dari narasi yang berbentuk modular 

adalah memberikan tanda sebagai pengaturan waktu secara temporal dan peristiwa 

yang bersifat kausal. Narasi modular menempatkan pemisahan antara masa lalu 

dan masa yang akan datang dengan mengedepankan konfigurasi temporal di 

dalam permainan waktu, frekuensi / alur dan keberurutan (Cameron, 2008, hlm. 1) 
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 Episodic Structure 

Sejarah perkembangan dari literasi yang dibuat secara struktural bisa di teliti setua 

sejarah literasi itu sendiri, puisi Aristoteles misalnya. Aristoteles dalam membuat 

tulisannya bisa menjadi fondasi di dalam struktur pembuatan prespektif di dalam 

tulisan yang mempunyai genre drama, plot cerita yang membedakan waktu dan 

tempat dan perubahan nasib dari karakter di dalam tulisannya (Miall. S, 2004). 

Aristoteles mendefinisikan struktur episodik akan selalu 

berkesinambungan antara plot – plot yang disusun secara bersruktrur, kata 

episodik itu sendiri mengarah kepada pemberontakan atas struktur klasik. Narasi 

modular episodik dibagi menjadi 2 grup yaitu seri abstrak dan antologi (Cameron, 

2008, hlm. 13). 

 

2.6.1. Abstract Series 

Tipe narasi modular ini akan bersifat tidak seperti narasi klasik yang tersusun dan 

terlihat terrstruktur dari berbagai macam element di dalamnya, konsep narasi 

klasik seperti waktu, ruang, dan runtutan kejadian akan terganggu dengan 

menggunakan penempatan daripada struktur abstrak ini (Cameron, 2008, hlm. 

13).  

 

Perancangan Komposisi Frame..., Muhammad Angga Aulia Sultan, FSD UMN, 2019



39 

 

2.6.2. Anthology Series 

Narasi modular di dalam bentuk antologi ini berisikan tentang cerita pendek yang 

terpisah satu dengan lainnya tetapi inti dari masing – masing cerita berunjuk ke 

dalam satu gagasan. Di dalam pembahasan narasi modular antologi ini akan 

diberikan perbedaan yang jelas dari narasi modular dengan film bergendre 

Portmanteau yang berisi beberapa film pendek yang tidak mempunyai gagasan 

yang sama dan berkaitan satu dengan lainnya, tipe antologi ini merupakan Batasan 

akhir dari narasi yang bersifat modular ( Cameron, 2008, hlm. 14). 
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