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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Animasi  

Menurut Thomas & Johnson (1981) animasi merupakan gambar sekuensial dari 

runtutan aksi yang diproyeksikan ke layar dengan kecepatan yang tetap. Lebih 

lanjut ia menjelaskan bahwa dengan animasi, seorang artis dapat menangkap 

gerakan dan aksi dari mahluk hidup (hlm. 13-14). Wright (2005) mengatakan 

bahwa kesan realitas dalam animasi itu dapat dimanipulasi, diubah-ubah bahkan 

dilebih-lebihkan sehingga dalam penerapannya banyak hal yang dapat dibuat 

dalam animasi tetapi tidak dapat dicapai dalam film live-action. Prinsip teknik 

animasi dan pembuatan film memiliki kesamaan yakni memerlukan 24 potongan 

gambar agar terlihat bergerak kemudian memerlukan beberapa teknik, kecermatan 

serta waktu untuk memproduksinya. 

Animasi terbagi menjadi 3 jenis yaitu  Animasi Stop-motion (Stop Motion 

Animation),  Animasi Tradisional (Traditional animation), Animasi Komputer 

(Computer Graphics Animation). Selain dengan jenis animasi, animasi terbagi 

juga menjadi animasi 2D, animasi 3D dan animasi kombinasi (hybrid). 

Genre seperti horor, romance, drama, action, sci-fi merupakan salah satu peran 

penting dalam animasi untuk menetukan sebuah cerita. Target animasi juga 

tergantung dari umur serta kalangan. Semua itu berperan penting dalam 

pembuatan animasi. Hal lainnya yang berperan penting adalah unsur di dalam 
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animasi tersebut, seperti alur cerita karakter, latar belakang, suara, dan 

pergerakannya. 

Dalam pembuatan animasi diperlukan beberapa tahap pengerjaan mulai dari 

mencari ide, membuat sketsa, storyboard dimana sebuah ide dapat divisualkan 

terdahulu untuk mengetahui alur cerita yang jelas atau yang diinginkan. 

2.1.1.  Struktur Animasi 

Animasi memiliki komponen komponen penting yang harus diperhatikan. 

Komponen komponen yang perlu diperhatikan agar dapat membentuk cerita yang 

utuh. Dalam buku The Five C’S of Cinematography karya Marcelli komponen 

animasi yang perlu di perhatikan : 

1. Shot 

Bisa disebut juga dengan satu take yang dimana merupakan suatu rangkaian 

gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi. Shot merupakan bagian 

terkecil dalam sebuah film yang tidak mengenal waktu selama hasil 

rekaman tidak diganggu atau di interupsi. Interupsi yang maksud adalah 

adanya perubahan pada angle. 

2. Scene 

Setting atau tempat kejadian berlangsung. Scene sering juga disebut juga 

dengan adegan. Dalam satu adegan (scene) bisa terdiri dari satu shot atau 

bisa terdiri dari beberapa shot yang di gabungkan sesuai alur cerita. Scene 

juga tidak membatasi durasi cerita (Angelo,2011) 
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3. Sequence 

Serangkaian scene-scene atau shot-shot yang merupakan suatu keutuhan 

cerita. Sequence dapat terdiri dari beberapa setting atau terdiri dari satu 

setting. Apabila sebuah kumpulan video memiliki kejadian berurutan maka 

itu akan disebut sebagai sebuah sequence. Sebuah sequence dapat diawali 

dan diakhiri dengan transisi fade,dissolve atau bisa juga dengan cut. 

Pergantian sequence juga bisa ditandai dengan perubahan latar 

(Marcelli,1998) 

Gambar2.1. shot, scene, sequence 

(http://csinema.com/shot-scene-dan-sequence/) 

2.2. Storytelling 

Berdasarkan dari pernyataan dari buku Directing the Story: Storrytelling and 

Storyboarding Techniques for Live Action and Animation, Geblas (2009) “in real 

life every effect has multiple causes. In movie, we try to simplify the cause and 

effect chain so the audience can learn life action",. membuat semua aspek yang 

akan terjadi menjadi kenyataan, karena adanya beberapa sebab yang 

mengakibatkan sebuah kejadian terjadi. Tidak semua orang dapat menjelaskan 

beberapa sebab tersebut karena adanya batasan dari pola pikir dan cara pandang. 
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Sebuah sebab yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi secara sengaja maupun 

tidak sengaja dapat mengakibatkan sebuah kejadian. 

 Dalam pembuatan cerita, perlu diperhatikan bagian-bagian dari 

keseluruhan cerita, semua cerita memiliki bagian awal, tengah dan akhir. Dalam 

sebuah cerita ada karakter yang ditonjolkan dengan memiliki tujuan/goal dan itu 

merupakan bagian dasar cerita yang menjadi sebuah keharusan. Script pada 

umumnya menggunakan three-act structure: 

 Act I: Pengenalan tokoh utama dan karakter-karakter lainnya yang 

ada dalam film. Pada tahap ini dijelaskan apa tujuan dari tokoh 

utama dan apa yang menyebabkan tokoh utama ingin mengejar 

tujuannya. Tahap ini berakhir ketika sang karakter menghadapi 

sebuah masalah. 

 Act II:  Tahap ini terjadi ketika sang tokoh sedang menghadapi 

masalah dan merupakan titik paling sulit yang dihadapkan pada 

sang karakter. Tahap ini berakhir sebelum konflik atau masalah 

yang dihadapi sang tokoh memuncak/klimaks. 

 Act III: Pada tahap ini karakter terjadi puncak masalah yang sedang 

dihadapi oleh tokoh utama (klimaks) dan kemudian berakhir tahap 

dimana sang tokoh utama melewati masalah yang ia hadapi 

(resolusi). 

Dari ketiga bagian tersebut, masing masing memiliki presetasenya sendiri 

dimana Act I memliki 25%, 50% untuk Act II dan 25% milik Act III. Namun 

Perancangan Shot Untuk..., Steffi Diannira Kusuma, FSD UMN, 2018



9 

 

pembagian ini tidak mutlak, penyesuaian masih dapat dilakukan, dan dapat 

disesuaikan dengan cerita yang ada. (Wright,2005) 

 Menurut Vogler (2007), dalam sebuah cerita selalu ada tokoh utama yang 

memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai. Vogler memiliki sebuah pendapat 

bahwa sebuah cerita memiliki pola yang sama dan itu menjelaskan tentang 

perjalanan sang tokoh utama mencapai tujuannya. Struktur cerita ini tidak bersifat 

mutlak, dan merupakan bagian dari variasi struktur cerita, sehingga masih dapat 

disesuaikan dengan jenis cerita yang diinginkan. 

 

Gambar 2.2. Pola Struktur (The Hero’s Journey) dari Christopher Vogler 

(http://dramatica.com/resources/articles/how-and-why-vogler-journey.gif) 

 

2.2.1. Dramatic Irony 

Penyampaian informasi dalam sebuah cerita adalah suatu yang penting dalam 

pembuatan animasi. Ada 3 cara dalam menyampaikan informasi. Pertama 

pertanyaan audience mendapatkan jawabannya. Kedua, tokoh mendapatkan 

informasi yang menjawab pertanyaan mereka. Ketiga, audience/penonton dapat 
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melihat apa yang terjadi ketika tokoh mendapatkan informasi yang mereka belum 

dapatkan sebelumnya (Geblas,2009). Penonton menyaksikan proses dari 

penemuan dimana dengan cara penyampaian informasi yang berbeda ini tentu 

akan membuat pesan yang akan disampaikan kepada penonton akan berbeda pula.  

2.3.  Composition 

Composition merupakan penempatan elemen visual di dalam frame agar terlihat 

seimbang sehingga penonton dapat menangkap maksud gambar tersebut. 

Penempatan yang benar dapat membuat penonton merasakan emosi atau mood 

yang kita buat seperti rasa senang, sedih, takut. Dengan adanya composition  

maka setiap scene yang ada akan terlihat saling terkait tanpa putus. 

 Selain itu dalam melakukan compositing ada teknik yang digunakan, 

teknik sudah dikembangkan dari ratusan tahun yang lalu, dimana teknik ini terus 

dikembangkan dan diterapkan dalam bidang kesenian yang lain seperti dalam 

pembuatan lukisan. Teknik ini disebut rule of third, dimana teknik ini merupakan 

sebuah frame yang dibagi menjadi 3 bagian dibagian lebar dan tinggi, karena pada 

point tersebut, biasanya dapat membantu untuk menempatkan elemen yang perlu 

pada scene yang sedang dikerjakan, dan juga membantu mengkomposisi elemen 

yang ada dalam frame. (Mercado,2011) 
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 Gambar 2.3. Rule of Third 
(https://amyshealthybaking.com/wp-content/uploads/2013/04/1_rule-of-thirds_division.png) 

 Selain teknik, perlu ditentukan dimensi frame dimana ukuran ratio frame 

memperngaruhi ukuran storyboard. Ukuran panel dari storyboard memiliki 

standarisasi dengan mencocokan dengan ukuran layar yang akan digunakan saat 

menayangkan film tersebut (Wright,2005). Perbandingan panjang dan lebar dari 

frame disebbut juga aspect ratio, dimana ukuran yang sering digunakan adalah 

2.39:1 (ananmorphic), 1.85:1 (American theatrical standard), 1.66:1 (European 

theatrical standard), 1.78:1 (HDTV, atau sering disebut dengan 16x9, digunakan 

pada HD camera), dan 1.33:1 (analog TV standrard).(Mercado,2011) 
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 Gambar 2.4. Aspek ratio pada umumnya 
([Gustavo_Mercado]_The_Filmmaker's_Eye_Learning_(a(b-ok.org).pdf) 

2.4. Storyboard 

Kurniawan (2007) mengatakan bahwa storyboard merupakan sebuah visual yang 

menjelaskan alur dari sebuah cerita. Rangkaian cerita yang di gambarkan untuk 

menyampaikan ide dan maksud dari cerita dikarenakan dengan gambar kita dapat 

menuntun khayalan orang lain agar mengikuti dan menerima persepsi dan ide dari 

cerita. Storyboard merupakan visual pertama yang dapat menggambarkan 

keseluruhan cerita dari animasi yang akan dibuat, dan itu termasuk juga ide awal, 

penempatan kamera, kemungkinan dalam penggunaan visual effect dan beberapa 

penerapan karakter yang akan dianimasikan (Beane,2012). 
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 Francis Geblas (2008) mengajarkan bahwa animator harus melakukan 

pendekatan struktural untuk menyampaikan cerita yang jelas dan dramatis. 

Storyboard merupakan aspek penting dalam tahap preproduksi dalam suatu 

industry film. Dengan adanya storyboard yang baik akan membantu proses 

production yang biasanya memakan waktu yang lama dimana storyboard dapat 

membantu mengurangi waktu dan hambatan yang akan terjadi saat produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Contoh Storyboard 

(https://www.yukaidu.com/storyboard/zd7q9fv3dbtr5v31j86vxd4v075des) 

 

 Storyboard  biasanya digunakan sebagai pre-produksi dalam produksi film. 

Storyboard  pertama kali digunakan oleh studio Disney yang terlengkap untuk membuat 

animasi singkat The Little Pigs pada tahun 1993. Ternyata pada tahun 1940-an storyboard 

sudah terkenal di film live-action dan menjadi standar media pemvisualisasian dalam film 

(Glebas,2009, hlm. 47).   

Perancangan Shot Untuk..., Steffi Diannira Kusuma, FSD UMN, 2018



14 

 

 Simon membedakan storyboard menjadi presentation board dan production 

board. Presentation board hanya terdapat beberapa adegan kunci atau keypose. 

Sedangkan production board  lebih bersifat detail, dimana didalamnya berisikan tentang 

detail kamera, waktu, pergerakan kamera, angle, dan shot. Production board tidak 

dituntut untuk rapi namun pergerakan dan detail kamera harus dapat terlihat jelas.  (2007, 

hlm. 57) 

2.5. Shot 

Dalam pembuatan storyboard, shot harus diperhatikan karena setiap shot memiliki 

makna yang berbeda tergantung kebutuhan cerita. Shot  terbagi menjadi beberapa 

jenis, berdasarkan ukuran (size), angle kamera dan beberapa lainnya. Hart (2008), 

mengatakan bahwa shot merupakan aspek dinamis yang memberikan tampilan 

dari perspektif yang berbeda. Perspektif kamera ini merupakan salah satu cara 

untuk mengunci ketertarikan penonton terhadap cerita yang disampaikan. 

2.5.1. Shot Angles 

Ada beberapa jenis shot angles yang dapt menambahkan karakteristik pada 

suasana scene. 

1. Eye Angle: posisi angle ini seperti penglihatan manusia pada dunia 

nyata. Angle ini biasa digunakan untuk menunjukan subjek sebagaimana 

biasa melihatnya di dunia nyata. 
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Gambar 2.6. Eye angle 
(http://images3.static-bluray.com/reviews/2852_2.jpg) 

2. High Angle: memperlihatkan subjek dangan shot menyorot kebawah. 

Umumnya menunjukan kelemahan, kepatuhan atau ketidakpentingan 

subjek. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. High Angle 
(ttps://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--prBzy2Tf--

/c_fill,fl_progressive,g_north,h_264,q_80,w_470/biz2cpoudgdc9rjfcaqr.jpg) 
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3. Low Angle: Angle yang memperlihatkan subjek dari bawah yang 

menimbulkan kesan dominan atau kekuatan dalam scene tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Low Angle 
(http://www.tendayfilm.org/uploads/3/1/6/3/3163666/low-angle-1.jpg) 

4. Bird’s Eye : merupakan angle yang menyorot dari ketinggian seperti 

mata burung yang sedang terbang. Angle ini memiliki unsur dramatis 

karena dapat memperlihatkan perubaHan tempat pada scene. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Bird’s Eye 
(https://vignette.wikia.nocookie.net/pixar/images/6/6f/AndysRoom.png/revision/latest?c

b=20140324190929) 
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5. Dutch Angle : angle kamera yang sengaja dibuat miring beberapa 

derajat agar dapat menunjukan efek yang dramatis serta memberikan 

kesan kegelisahan, panic, putus asa atau kegilaan. 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Dutch Angle 
(https://movies-b26f.kxcdn.com/wp-content/uploads/2015/02/DutchAngles2.jpg) 

 

 2.5.2. Shot Types 

Ada 14 jenis shot yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan gambar. Menurut 

Jackson (2010) ada 3 macam shot yang sering digunakan yaitu long shot, medium 

shot, dan close-up. Dan beberapa shot yang diambil secara extreme untuk 

menambah ketegangan didalam film. Berikut beberapa jenis shot dan fungsinya 

Thompson dan Bowen, (2009) 

1. Extreme Close-up: jenis ini merupakan pengambilan gambar dengan 

jarak yang sangat dekat sehingga penonton dapat melihat hingga ke 

detail terkecil subjek. Penggunaan shot ini biasanya untuk menunjukan 

tokoh tidak penting namun akan memiliki peran penting nantinya. 
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Extreme close-up biasa ditandai dengan objek atau tokoh yang menjadi 

kunci dalam film disaat yang tidak tepat. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Extreme Close-up 
(https://i.redd.it/n9pci3gtf6p01.jpg) 

2. Close-up: memperlihatkan perilaku tokoh kepada penonton yang tidak 

dapat dilihat pada jenis shot yang lebih luas. Biasanya shot ini hanya akan 

terlihat dari kepala hingga ke pundak dari tokoh, jenis shot ini 

mengundang penonton untuk ikut mendekatkan diri dengan tokoh secara 

visual agar dapat melihat dan merasakan emosi dari tokoh karena dapat 

menampilkan identifikasi psikologi sebuah karakter yang memerlukan 

perkuatan rincian detail berbagai aksi. Penggunaan close-up lebih luas 

daripada extreme close-up namun  lebih sempit daripada medium shot. 
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Gambar 2.12. Close-up 
(https://wizarddojo.files.wordpress.com/2018/01/k7for2glzmz8mqdcanmh.jpg) 

3.  Medium Close-up: mencakup mulai dari bagian dada hingga atas 

kepala. Jenis shot ini biasa digunakan untuk menampilkan unsur 

dramatis, simbolik sekaligus memperlihatkan apa yang ada di latar 

belakang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Medium Close-up 
(http://4.bp.blogspot.com/-

QkKARLKauxU/TboHFLEOgWI/AAAAAAAARIA/oORVBiVmVKM/s640/medi

umclose2.png) 

4. Medium Shot: pengambilan gambar dengan jenis shot ini mencakup 

pinggang hingga kepala tokoh. Biasa digunakan untuk menyampaikan 

hubungan dinamis pada tokoh melalui bahasa tubuhnya. Selain itu 
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shot ini merupakan yang paling sering digunakan dan jarak 

pandangnya juga cukup luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.14. Medium Shot 

(data:image/jpeg;base64)

5. Medium Long Shot: merupakan shot yang digunakan untuk group 

shot, two shot  dan  emblematic shot karena menyediakan ruang yang 

cukup dalam frame untuk memasukan beberapa elemen  secara 

bersamaan dan bisa juga digunakan untuk menampilkan bahasa tubuh, 

area sekitar. Shot ini juga dikenal sebagai American Shot dikarekan 

shot ini diperkenalkan pertama kali dari film Amerika. Medium long 

shot lebih luas daripadamedium shot namun frame-nya lebih sempit 

daripada long shot. 
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Gambar 2.15. Medium Long Shot 
(http://yeticket.com/wp/wp-content/uploads/opening-shot-3.jpg) 

6.  Long Shot: pengambilan gambar tokoh dengan sebagian besar 

merupakan latar. Biasanya durasinya lebih lama dan lebih banyak 

menampilkan detail dan elemen visual. Bisa juga disebut wide shot 

dan fullbody shot, dimana fullbody shot yang diperuntukan untuk 

menampilkan seluruh tubuh karakter, ekspresi, gesture dan 

lingkungannya. Long shot juga bertujuan untuk menunjukan beberapa 

elemen seperti cahaya, kostum, komposisi dan juga memperlihatkan 

audience elemen yang ditonjolkan dari frame tersebut. 
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Gambar 2.16. Long Shot / Wide Shot 
(https://newsymain-npgroup.netdna-ssl.com/images/videos/x/1487447067.jpg) 

7. Extreme Long Shot: digunakan untuk memperlihatkan komposisi yang 

menonjolkan skala atau ukuran suatu lokasi. Tokoh atau objek akan 

terlihat kecil. Shot ini biasa diawal adegan untuk menunjukan lokasi 

dan juga bisa memperlihatkan hubungan antara kelompok tokoh 

dengan area sangat luas untuk meningkatkan ketegangannya 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Extreme Long Shot 
(https://tosbensonkc.files.wordpress.com/2015/09/extreme-long-shot.jpg) 
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8. Over the Shoulder: umumnya digunakan saat interaksi 2 tokoh 

ataupun saat tokoh sedang melihat sesuatu. Pengambilan gambar 

dimana kamera berada dibelakang bahu salah satu pelaku atau 

dibelakang objek yang membelakangi, dan tampak didalam frame. 

Sementara objek utama tampak menghadap kamera dengan bahu 

lawan main. Biasa digunakan dalam sebuah percakapan karena 

memiliki dampak yang dinamik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Over the Shoulder 
https://anomaniac.files.wordpress.com/2013/12/a69a1-shot045.png) 

9. Estabilishing Shot: jenis shot yang sering digunakan bersama long 

shot dan extreme long shot. Pengambilan gambar secara keseluruhan 

suatu tempat atau pemandangan untuk menunjukan lokasi adegan 

yang terjadi. Tujuan penggunaan shot ini adalah menyampaikan 

banyak informasi termasuk keadaan tokoh.  
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Gambar 2.19. Estabilishing Shot 
(https://www.sidefx.com/media/uploads/story/stories/disney-animation-studios-

zootopia/zootGeneral_03_logo.jpg) 

10. Group Shot: shot yang menampilkan sekelompok orang / objek 

terlepas dari jauh atau dekatnya pengambilan gambar. Sering 

digunakan untuk menunjukan tokohnya banyak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Group shot 
(https://vignette.wikia.nocookie.net/anohana/images/0/0c/Vlcsnap-2017-04-29-

19h42m24s831.png/revision/latest?cb=20170430004647) 

11. Point of view: Kamera sebagai sudut pandang pelaku atau subjek 

gambar. 
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Gambar 2.21. Point of view 

(http://cdn1-

www.craveonline.com/asseST/uploads/2013/01/file_203977_0_Enter_the_Void-

642x362.jpg) 

12. Zoom Shot: terdiri dari 2 kategori zoom in atau  zoom out dimana 

pergerakan terfokus pada pengaturan focal length. Zoom in adalah 

perubahan jarak pandang dari luas ke sempit (telephoto) dan zoom out 

dari sempit ke luas. 

13.  Tracking Shot: dalam shot ini, kamera mengikut objek atau karakter 

mau itu dari depan ataupun dari belakang. Biasanya untuk 

menampilkan wujud motivasi subjek. Pergerakan kamera ini juga 

dapat digunakan bersama dengan hamper  semua jenis shot. 

2.6. Camera Movement 

Digunakan untuk mengatur perhatian penonton. Hal ini perlu diperhatikan untuk 

memfokuskan perhatian penonton. Berikut beberapa istilah yang umum di camera 

movement. 
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a. PAN: gerak kamera mendatar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. 

Pergerakan kamera seperti gerakan menggeleng. Gerakan kamera ini 

sama seperti manusia yang sedang berdiri di suatu titik kemudian 

melihat orang yang berlalu lalang dengan kepalanya. Dalam 

storyboard , panning akan digambarkan dengan panah ke samping. 

b. Tilt: gerak kamera dari atas ke bawah seperti gerakan mengangguk. 

c. Track: menggerakan kamera mendekati (in) atau menjauhi (out) 

objek. Bisa juga disebut dolly. 

d. Zoom: menggerakan focus kamera mendekati (in) atau menjauhi (out) 

objek. 

e. Crab: menggerakkan atau menggeserkan kamera ke kiri atau kanan. 

Sesuai dengan namanya Crab yaitu kepiting, gerak kamera 

menyerupai jalannya kepiting, menyamping 

f. Follow: yang artinya mengikuti, dimana pergerakan kamera dilakukan 

mengikuti object bergerak. Berbeda dengan panning, follow dilakukan 

dengan cara kamera ikut bergerak searah dengan objek. 

Perancangan Shot Untuk..., Steffi Diannira Kusuma, FSD UMN, 2018



27 

 

g. Level: Kamera digeser ke atas (up) atau bawah (down). Bisa juga 

disebut boom atau crane. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22. Camera Movement 
(https://delviewmedia.weebly.com/uploads/3/0/9/9/3099487/__4234025_orig.png) 

2.7. Psikologi 

Psikologi merupakan sebuah pola tingkah laku manusia dan perbuatannya yang 

tidak lepas dari lingkungan sekitarnya. Menurut Budiman (2006), psikologi 

berasal dari tingkah laku manusia khususnya dari segi kejiwaan yang tak lepas 

dari segi kebutuhan (hlm. 288). Ditambah dengan definisi dari Robert S. 

Woodworth & Marquis DG (1953) psikologi merupakan  ilmu pengetahuan yang 

mempelajari aktifitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam 

sekitar. 

2.7.1. Emosi 

Emosi merupakan reaksi yang timbul pada seseorang sebagai dampak terjadinya 

perubahan tertentu disekitarnya. Menurut Hothersall (1985) emosi adalah kondisi 
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psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan datau 

dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Emosi merupakan aspek penting dalam 

pembuatan cerita dimana emosi dapat berubah-rubah tergantung pada kejadian 

yang akan terjadi (Geblas,2009). Emosi merupakan reaksi yang timbul pada 

seseorang sebagai dampak terjadinya perubahan tertentu disekitarnya. Macam-

macam emosi seperti rasa benci,takut marah, sedih, senang, jijik. Emosi 

merupakan pendorong sebuah karakter dalam melakukan suatu hal atau gerakan. 

2.8. Visualisasi emosi pada film 

Dalam segi psikologi manusia, saat manusia mengalami perasaan cemas, panik 

dan takut cenderung berwajah pucat, berdebar-debar, nafas menjadi berat dan 

terengah-engah. Menurut Gera Rosa sorang psikolog (2018), saat manusia 

mengalami rasa bahagia atau senang, cenderung berwajah cerah, tersenyum lebih 

lebar, melompat, memeluk. Dan ketika manusia merasa sedih biasanya manusia 

akan menangis, kehilangan minat pada kegiatan normal, tidak nafsu makan.  

Wallerstein dan Blakeslee (1989) mengatakan bagi anak-anak, perpisahan atau 

perceraian orangtua secara emosional dapat disamakan dengan kematian 

orangtua. Anak tidak hanya menderita dan bersedih karena hilangnya kontak 

sehari-hari dengan salah satu orangtua, dan berkurangnya kontak dengan yang 

lain, tetapi juga bersedih karena kehilangan rasa aman dan kesejahteraan yang 

sebelumnya mereka rasakan dalam keluarga. Dalam respon kesedihan ini, 

termasuk didalamnya juga kebingungan, rasa marah, penyangkalan (tidak 

menerima kenyataan), tertekan, perasaan hampa dan tak berdaya. Bahwa biasanya 
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emosi takut ini dapat digambarkan dengan panik, lari, menghindar, menangis. 

Didukung oleh psikolog Gera Rosa bahwa anak berusia 10 tahun akan menangis 

dan ketakutan melihat kedua orangtuanya bertengkar dan emosi kedua anak akan 

saling berpengaruh. Ada juga saat keadaan sedih dan ketakutan mereka saling 

melindungi satu sama lain dengan cara merangkul atau memeluk satu sama lain 

dikarenakan mereka kehilangan orangtua sebagai sosok sandaran yang seharusnya 

dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk mereka dan saat kejadian itu 

terjadi, mereka merasakan rasa aman hanya dari saudara yang dekat dengan 

mereka. 

Einsenstadt (2003) juga mengatakan bahwa dari segi psikologi bahasa 

visual yang melambangkan seseorang panik dan ketakutan adalah berwajah pucat, 

berkeringat dingin, tangan gemetar, nafas terengah-engah (hlm. 28). Dalam 

bukunya ia menambahkan dengan tata letak kamera dan komposisi dapat 

memunculkan suasana panic, cemas dan takut dapat dihadirkan menggunakan 

penentuan angle dan cenderung menggunakan jenis shot close-up. Ditambahkan 

oleh Mecado (2011) mengatakan bahwa jenis shot close-up merupakan jenis shot 

yang paling kuat untuk memperlihatkan detail ekspresi dan emosi tokoh. Schenk 

dan Long (2012) juga mengatakan jenis shot close-up hanya berfokus kebagian 

wajah subjek sehingga dalam frame hanya terlihat wajah subjek secara 

keseluruhan. Jenis shot ini digunakan untuk memberikan suatu informasi 

mengenai gambaran objek secara jelas (hlm. 449) 
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