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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Cerita 

McKee (1997) menjelaskan bahwa sebuah cerita merupakan serangkaian kejadian 

yang diakhiri oleh kejadian penutup (Hlm. 42). Cerita disampaikan berdasarkan 

urutan kronologis dari kejadian tersebut.  Menurut Knight (1997), sebuah cerita 

diciptakan melalui empat hal, yaitu  

1. Karakter yang merupakan tokoh utama dari cerita  

2. Setting yang merupakan tempat dan waktu   

3. Situasi yang merupakan keadaan fisik dari karakter  

4. Emosi yang merupakan  kondisi mental dari karakter 

 

2.2. Struktur Cerita 

Menurut McKee (1997, Hlm.33), struktur dari cerita merupakan pemilihan dari 

berbagai kejadian dengan urutan tertentu, yang bertujuan untuk memancing emosi 

dan pandangan tertentu dari penonton. Struktur yang kerap kali digunakan oleh 

cerita-cerita klasik adalah Hero`s Journey, seperti yang ditulis oleh Joseph 

Campbell pada bukunya Hero`s Journey, namun (Sullivan, Schumer, & 

Alexander, 2008, Hal. 133) mengutarakan struktur yang lebih sederhana, yang 

terdiri dari 

1. Exposition 

Menceritakan pengenalan dari karakter dan setting dari cerita 
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2. Inciting Incident 

Menceritakan bagaimana terjadinya kejadian yang memicu goal dari 

karakter 

3. Rising Conflict 

Menceritakan bagaimana perjalanan karakter dalam mencapai 

tujuannya 

4. Crisis 

Menceritakan karakter dalam posisi terendahnya atau kemunculan 

halangan yang paling besar 

5. Climax 

Menceritakan karakter menghadapi konflik yang paling menentukan, 

dimana karakter haruslah beraksi untuk menentukan bagaimana akhir 

dari cerita. Seringkali dalam cerita berdurasi pendek, crisis dan climax 

menjadi satu kesatuan 

6. Resolution 

Menceritakan hasil dari climax, apakah karakter berhasil mencapai 

tujuanya atau tidak. Resolution menjadi penutup suatu cerita. 

Struktur cerita dapat digambarkan lewat grafik yang menunjukan 

intensitas dari cerita terhadap durasi dari cerita (Block, 2008). Intensitas dari 

cerita merupakan tingkatan konflik yang terjadi di dalam cerita. 

Perancangan ligh ..., Ariel Tjahjono, FSD UMN, 2014



6 
 

 

Gambar 2.1. Contoh Grafik Struktur Cerita  
(The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV, and Digital Media, 2008) 

Pada contoh diatas, cerita diawali dengan sebuah eksposisi yang tidak 

mempunyai konflik, lalu terjadi suatu kejadian yang menyebabkan konflik yang 

terus meningkat, hingga puncak dari konflik tersebut terjadi di klimaks, dimana 

mempunyai tingkat intensitas yang paling tinggi, lalu tingkat intensitas itu 

berkurang ketika memasuki resolusi hingga akhir cerita.  

2.3. Visual 

Visual didefinisikan oleh Merriam-Webster Online sebagai hal yang didapatkan 

atau diciptakan melalui penglihatan. Block (2008) merumuskan elemen 

pembentuk visual sebagai komponen visual, yang terdiri dari space, line and 

shape, tone, color, movement, dan rhytm. Pengaturan dari komponen visual ini 

akan berperan dalam pengkomunikasian mood, emosi, ide, dan struktur visual 

(hlm. 2). Pengaturan dari komponen visual ini akan didasari oleh prinsip-prinsip 

visual, yang seringkali disebut sebagai komposisi. 

2.4. Komposisi 

Komposisi menurut Calahan (1996) merupakan kumpulan dari prinsip visual, 

yang digunakan untuk mendeskripsikan, memberi struktur, dan mengukur 
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efektifitas dari suatu gambar. Tujuan utama dari komposisi adalah mengarahkan 

mata penonton, hal ini didukung oleh Brown (2011) yang mengungkapkan sebuah 

komposisi yang baik akan membantu memperjelas pengorganisasian informasi 

yang didapat dari suatu gambar.  

Selain mengarahkan mata penonton, penerapan dari komposisi juga dapat 

menciptakan suatu kesan dan makna tertentu kepada penonton. Calahan 

mengutarakan bahwa penerapan komposisi tertentu dapat menciptakan mood atau 

pengaruh emosional tertentu. Efek yang ditimbulkan dari komposisi ini dapat 

mendukung penyampaian dari cerita, dimana dengan merancang komposisi yang 

berubah-ubah sesuai dengan alur cerita, dapat diciptakan mood yang dinamis.  

Calahan menjabarkan prinsip komposisi sebagai berikut: 

2.4.1. Unity/Harmony 

 

Gambar 2.2. Contoh Prinsip Unity 
(Calahan, 1996) 

Prinsip ini mengingatkan perancang agar melihat rancangan secara garis besar dan 

keseluruhan, dan untuk mencapai hal tersebut, dapat digunakan teori Gestalt. 

Teori gestalt merupakan teori psikologi kognitif yang menekankan kepada 

pengelompokan dan pengulangan untuk dapat menciptakan sebuah kesatuan pada 

gambar.  

Perancangan ligh ..., Ariel Tjahjono, FSD UMN, 2014



8 
 

2.4.2. Emphasis 

 

Gambar 2.3. Contoh Prinsip Emphasis 
(Calahan, 1996) 

Penekanan pada sebuah bagian di suatu gambar akan membantu untuk 

mengarahkan perhatian penonton.  Emphasis dapat diciptakan melalui  

1. Kontras 

Emphasis melalui kontras diciptakan ketika ada sebuah obyek yang 

memiliki karakteristik visual yang berbeda dengan elemen lainnya, seperti 

bentuk, ukuran, value, ataupun warna. 

2. Persinggungan 

Obyek yang bersinggungan akan menciptakan emphasis, hal itu 

disebabkan mata tidak nyaman dengan persinggungan. 

3. Isolasi 

Sebuah obyek yang berjauhan dengan kelompok obyek yang lainnya akan 

menciptakan emphasis.  

4. Sudut Pandang 

Penggunaan perspektif tertentu akan mengarahkan mata kepada titik pusat 

perhatian. 
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5. Rekognisi 

Bentuk antromorphic akan lebih menarik perhatian seseorang, karena ia 

mengenali bentuk itu sebagai rekognisi dirinya. Selain itu, ketika 

seseorang melihat sebuah karakter, ia akan lebih tertarik melihat wajah, 

khususnya mata dari karakter tersebut, dimana orang itu berusaha untuk 

mengetahui pikiran dan perasaan karakter melalui rekognisi. 

6. Gerakan 

Pada gambar bergerak, obyek yang bergerak diantara obyek lainnya yang 

diam akan menciptakan emphasis, emphasis juga terjadi ketika yang 

terjadi sebaliknya, ketika obyek itu diam, sedangkan obyek yang lainnya 

bergerak. 

  

2.4.3. Balance 

 

Gambar 2.4. Contoh Prinsip Balance 
(Calahan, 1996) 

Keseimbangan dari sebuah gambar berpengaruh kepada penonton yang 

melihatnya. Sebuah gambar yang seimbang akan bersifat tenang dan kuat, 

sedangkan gambar yang tidak seimbang akan menimbulkan perasaan tegang dan 

tidak nyaman.  
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2.4.4. Scale and Proportion 

 

Gambar 2.5. Contoh Prinsip Scale and Proportion 
(Calahan, 1996) 

Skala merupakan ukuran dari sebuah obyek secara definitif nya, sedangkan 

proporsi merupakan ukuran secara relatifnya. Proporsi dan pengskalaan 

membantu penonton untuk dapat mengorganisir sebuah benda, yang dapat 

menciptakan prinsip emphasis dan balance. Sebuah obyek yang besar akan 

memberikan kesan lebih dekat dan lebih penting kepada penonton.  

2.4.5. Repetition and Rhytm 

 

Gambar 2.6. Contoh Prinsip Rhytm 
(Block, 2008) 

Repetition merupakan pengulangan suatu elemen visual akan menimbulkan 

grouping dan emphasis. Bentuk dari sebuah obyek akan lebih menarik perhatian  
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ketika terjadi pengulangan, hal ini dapat dimanfaatkan untuk menyatukan atau 

menyeimbangkan  visual. 

  Rhytm merupakan pengulangan dari beberapa elemen visual yang 

memiliki sedikit perbedaan, rhytm seringkali ditemukan di alam, seperti suatu 

kumpulan pepohonan, ataupun kumpulan dari burung.  

2.4.6. Line and Contour 

 

Gambar 2.7. Contoh Line  
(Block, 2008) 

Perbedaan karakter dari elemen visual akan menimbulkan line. Penempatan dan 

penekanan dari line dapat berperan untuk mengarahkan perhatian dari penonton. 

Line dibagi menjadi actual line yang merupakan line yang tercipta untuk 

mendifinisikan bentuk obyek, implied line yang tercipta dari penempatan benda 

yang mengarahkan mata audiens, dan physic line yang tidak terlihat, namun dapat 

dirasakan, contohnya seperti eye line. 

Line menurut Barnbaum (2012) dapat mempengaruhi mood dari gambar. 

Garis diagonal dapat memberikan kesan tidak stabil dan dinamis, yang akan 

menciptakan ketegangan. Garis vertikal dan horizontal memberikan perasaan yang 

lebih stabil dan permanen. Garis yang berkelok tajam akan terasa lebih aktif, 

sedangkan garis yang melengkung akan lebih terasa santai dan menenangkan. 
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2.4.7. Shape 

 

 

Gambar 2.8. Contoh Shape 
(Block, 2008) 

Sebuah gambar pada garis besarnya terbentuk dari campuran beberapa shape. 

Shape-shape tersebut dapat diorganisir berdasarkan bagian yang menjadi 

perhatian, dan mana yang menjadi latar. Pembagian ini disebut figure dan ground, 

atau positive space dan negative space. 

2.5. Warna 

Calahan mengungkapkan jika warna memiliki peran penting didalam visual 

storytelling, dimana warna dapat memancing respons emosional dari penonton. 

Pemilihan warna sangat penting dalam perancangan set, prop, kostum, dan 

lighting.  Pembahasan warna ini akan dibagi menjadi beberapa bagian sehingga 

pembahasan bisa lebih dalam 

2.5.1. Atribut Warna 

Edward (2004) membagi warna menjadi 3 atribut untuk dapat mengidentifikasi 

warna tersebut, yaitu  Hue, Value, dan Intensity 
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Gambar 2.9. Hue 
(Block, 2008) 

1. Hue merupakan merupakan bagian yang sering disebut sebagai “warna” dari 

warna, hue diidentifikasi sebagai warna-warna dasar seperti merah, kuning, 

biru, dan lainnya. Istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan hue adalah 

warm, cool, neutrals, achromatics. 

2. Value, seperti yang dijelaskan sebelumnya, merupakan tingkat gelap terang 

atau hitam putih, dimana value juga dimiliki oleh suatu warna. Tingkat value 

dimana hue menjadi menjadi warna murninya (intensitas maksimal) 

dinamakan sebagai home value. Istilah yang seringkali digunakan untuk 

menjelaskan value adalah shades, tints, luminance, luminosity. 

3. Intensity merupakan tingkat kemurnian dan kepudaran dari warna tersebut. 

Intensity berhubungan dengan value, dimana intensity maksimal dari warna 

memiliki tingkat value yang berbeda-beda. Istilah yang sering digunakan 

untuk menjelaskan Intensity adalah chroma dan saturation.   
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Gambar 2.10. Perbandingan Tingkat Value dan Intensitas Antar Hue 
(Gurney, 2011) 

Selain itu, warna mempunyai tingkat kontras. Barnbaum mengutarakan 

jika warna pastel (warna yang dicampur dengan warna putih) mempunyai tingkat 

kontras yang rendah, sedangkan warna dengan intensity maksimal akan 

memberikan kontras warna yang tinggi. 

2.5.2. Color Wheel 

Untuk memudahkan pencarian suatu warna, diciptakan suatu representasi visual 

dari warna yang saling berhubungan, salah satunya color wheel. Color Wheel 

seperti gambar dibawah ini menggambarkan hue dasar, dengan tingkatan intensity 

yang semakin berkurang seiring ke pusat lingkaran.  
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Gambar 2.11. Contoh Color Wheel  
(Gurney, 2011) 

 

2.5.3. Susunan Warna 

Calahan mengatakan pemilihan warna pada suatu gambar dapat menciptakan style 

dan look dari suatu visual. Pemilihan warna yang terbatas merupakan salah satu 

kunci dari keharmonisan suatu warna, Edwards mempelajari keindahan dari 

lukisan tercipta ketika pemilihan hue dibatasi hanya pada warna tertentu, sehingga 

menghindari benturan antar warna. Pembatasan warna ini merupakan konsep 

dasar dari metode gamut mapping yang diutarakan oleh Gurney.    
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Gambar 2.12. Lukisan dengan Warna yang Terbatas 
(http://www.livepaintinglessons.com/images/gamut_landscapes.jpg) 

Dalam menentukan pemilihan warna, terdapat beberapa teori, yaitu 

complementary yaitu pemilihan hue yang saling berseberangan di color wheel, 

analogous yaitu pemilhan hue yang saling berdekatan, triad yaitu pemilihan tiga 

hue yang saling membentuk segitiga pada color wheel, dan tetrad yaitu pemilihan 

empat hue yang membentuk segiempat .  Edwards (2004) mengatakan jika teori 

dibalik penyusunan warna ini adalah memberikan efek harmonis.  

2.5.4. Gamut Mapping 

Gamut merupakan warna-warna yang tercipta pada suatu gambar. Gurney 

memvisualisasikan gamut dengan memetakannya kedalam color wheel. Dibawah 

ini merupakan contoh bagaimana sebuah lukisan memiliki gamut yang terbatas  

dan sebuah lukisan yang memiliki gamut yang sangat lebar.     
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Gambar 2.13. Lukisan dengan Gamut yang Sempit 
(http://1.bp.blogspot.com/-AqaJ_LrenXY/USf64cBldxI/AAAAAAAASbU/ 

Ty0KibCTcmE/s1600/kgamutdemo02.sm.jpg) 
 

 
Gambar 2.14. Lukisan dengan Gamut yang Lebar 

(http://1.bp.blogspot.com/-DMWSO39XpTA/USf66AMcgCI/AAAAAAAASbk/H-
7305ZwiCE/s1600/kgamutdemo04.sm.jpg) 

 

 
Gambar 2.15. Gamut dengan Susunan Warna Complementary 

(http://2.bp.blogspot.com/-STAN3zNjtw8/USf65tAbzfI/AAAAAAAASbc/ 
OxzCh8wOv90/s400/kgamutdemo05.sm.jpg) 
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Gamut Mapping merupakan metode pembatasan warna berdasarkan teori 

pemilihan warna tertentu. Pembatasan warna ini diharapkan dapat menciptakan 

palet warna yang lebih harmonis pada gambar yang diciptakan nantinya.   

 

Gambar 2.16. Contoh Penerapan Prinsip Gamut Mapping 
(Gurney, 2011) 

 
2.5.5. Warna dan Emosi 

Penggunaan warna dapat memberikan efek emosional, baik dari warna tersebut 

atau melalui penyusunan warna dengan warna lainnya. Warna cool mempunyai 

karakter tenang. Warna warm mempunyai karakter menstimulasi. 
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Gambar 2.17. Posisi Warna Warm dan Cool di Color Wheel 
(Gurney, 2008) 

Warna dengan saturasi tinggi mempunyai karakter membuat obyek lebih 

mendekat kearah penonton dan membuat semangat, juga memberikan kesan lebih 

intens. Warna dengan saturasi rendah mempunyai karakter membuat obyek 

semakin menjauh dan menjadi background, memberikan kesan lebih tenang. 

Penyusunan warna dengan kontras tinggi akan menciptakan semangat dan energy, 

sedangkan kontras rendah akan memberikan kesan samar.  

Edwards (2004) menjelaskan simbol dari balik warna  

1. Merah, ilmuan mengatakan mengasosiasikan merah sebagai kekuatan, 

stimulasi, bahaya, api, semangat, dan agresifitas. Warna yang paling keras dan 

mempunyai sensasi yang paling kuat. 

2. Putih, putih mempunyai interpretasi yang berbeda-beda pada kebudayaan. 

Seperti budaya barat mengasosiasikan putih sebagai kemurnian dan 

kepolosan, budaya timur mengasosiasikan putih sebagai warna dari kematian. 

Pada kebudayaan kuno, putih disimbolkan sebagai warna dari mimpi dan 

kebahagiaan.  
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3. Hitam, pada kebudayaan barat, hitam diinterpretasikan sebagai kematian dan 

duka. Hitam juga seringkali diinterpretasikan sebagai kejahatan, dimana 

interpretasi ini seringkali digunakan untuk penokohan. Penggunaan warna 

hitam akan mengundang misteri, dimana karena warna hitam seringkali 

diasosiasikan dengan malam dan kegelapan.  

4. Hijau, hijau merupakan warna yang memberikan rasa seimbang dan harmonis 

yang melambangkan kehidupan, musim semi, muda, harapan, dan 

kebahagiaan. Warna hijau juga mempunyai konotasi negatif, yaitu 

melambangkan sakit. 

5. Kuning, melambangkan warna sinar matahari, emas, kebahagiaan, 

intelektualitas, dan pencerahan. Namun warna kuning juga melambangkan 

warna iri, penipuan, dan penakut. Pada alam, kuning melambangkan keceriaan 

dan menarik.  

6. Biru, biru menimbulkan perasaan tenang, damai, dan tentram, selain itu biru 

juga menimbulkan perasaan terisolasi, jauh, dan menghilang. Seringkali biru 

disimbolkan dengan misterius, pikiran, kesedihan, dan melankolis, namun biru 

pucat juga bisa mengartikan kebahagiaan. 

7. Jingga, warna jingga seringkali diasosiasikan sebagai api dan panas, namun 

tidak mempunyai rasa intens dan bahaya seperti yang diciptakan dari warna 

merah. Jingga menimbulkan perasaan kekuatan, namun tidak agresif dan 

serius seperti merah.  

8. Coklat, merupakan warna dari tanah, mempunyai intensitas rendah yang 

mempunyai kesan konsevatif.  
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9. Ungu, ungu merupakan warna gelap, intensitas tertinggi nya mempunyai value 

yang rendah, mempunyai kesan dalam. Warna ini bisa menimbulkan emosi 

dari kehilangan, kerajaan, kekuatan, kehormatan, dan keberanian.  

10. Abu-abu, abu-abu seringkali dianggap sebagai warna dari kesepian dan 

depresi, digunakan untuk menggambarkan kenetralan dan ketidak pastian.  

Warna dapat dengan cepat mempengaruhi penonton, namun biasanya tidak 

bertahan lama. Efek dari warna tersebut akan mulai hilang setelah dilihat oleh 

audiens secara terus menerus. Perubahan dari warna lah yang akan memberikan 

efek yang kuat kepada penonton, dimana Gurney juga menegaskan hal tersebut, 

yang mendasari salah satu alasan dibuatnya color script.  

2.5.6. Movie Barcode 

Movie Barcode merupakan suatu impresi visual yang dihasilkan dengan cara 

pengambilan frame-frame dari dalam suatu film, lalu frame-frame itu akan 

dipadatkan, dan disusun berdasarkan alur dari film (Ruocco, 2013). Hal ini bisa 

memberikan kita impresi secara keseluruhan bagaimana warna dari sebuah film 

dan perubahannya sepanjang durasi dari film.  

 

Gambar 2.18. Movie Barcode dari film The Lion King (1994) 
(http://37.media.tumblr.com/tumblr_lifftzThsJ1qhtovio1_1280.jpg) 
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2.5.7. Color Script 

Gurney (2010) mengatakan pada media sekuensial seperti novel grafis ataupun 

film animasi, pemilihan warna dari tiap bagian dari media tersebut tidak berdiri 

sendiri, namun harus mempunyai hubungan. Perubahan warna ini didasari oleh 

cerita, untuk itu color script diciptakan untuk menggambarkan bagaimana warna 

dari visualisasi salah satu bagian dari cerita berhubungan dengan visualisasi cerita 

bagian lainnya. Tsutsumi (2010) juga menjelaskan jika color script merupakan 

perancangan konsep dari tone, atmosphere, warna, dan  lighting yang dapat 

mendukung cerita dan karakter dari suatu film.  

Perancangan color script menurut Gurney dapat menggunakan teknik 

gamut mapping. Setiap bagian dari cerita dapat memiliki bentuk dan posisi gamut 

yang berbeda-beda. Perubahan dari warna dan susunan dari visual lah yang 

memegang peranan penting dalam memberikan efek emosional yang kuat kepada 

penonton.   

 

Gambar 2.19. Color Script pada Film Pendek The Blue Umbrella 
(http://2.bp.blogspot.com/-nmnzBUcafuw/UcsDHvaxsNI/AAAAAAAALNE/XbmlKxg2VeE/ 

s1600/PAbadilla_TheBlueUmbrella_ColorScript.jpg) 
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2.6. Value 

 

Gambar 2.20. Contoh Tingkatan Value 
(Block, 2008) 

Value (atau sering juga disebut  tone) merupakan tingkat gelap terang atau hitam 

putih (Edwards, 2004). Barnbaum (2012) mengatakan jika value sangat berkaitan 

dengan kontras yang dimilikinya. Kontras ditentukan dari bagaimana hubungan 

dan distribusi dari nilai value pada gambar, semakin besar perbedaan dan variasi 

nilai value, semakin tinggi kontras. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tonal 

range, yang merupakan jangkauan value pada gambar. 

2.6.1. Histogram 

Penilaian dari value dapat dibantu dengan penggunaan histogram.Barnbaum 

menjelaskan jika histogram merupakan representasi visual dari distribusi value 

pada gambar.  

 

Gambar 2.21. Contoh Histogram 
(Barnbaum, 2012) 

 Jumlah value bernilai rendah (gelap atau shadow) pada gambar 

digambarkan pada bagian kiri dari histogram, bagian tengah dari histogram 
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menggambarkan value bernilai sedang (mid-tone), sedangkan bagian kanan dari 

histogram menggambarkan value bernilai tinggi (terang atau highlight).  

2.6.2. Value dan Emosi   

Value turut mempengaruhi mood dari audiens. Seperti yang dijelaskan oleh 

Barnbaum, secara garis besar  

1. Value rendah akan memberikan kesan sedih, sedangkan value tinggi akan 

memberi menyedihkan, pesimis, misteri, namun juga melambangkan 

kekuatan dan stabilitas. 

2. Value tinggi akan memberikan kesan optimis, bebas, positif, aman 

3. Mid-tone akan memberikan kesan diam, tenang, relax 

4. Kontras yang tinggi akan memberikan kesan yang berpengaruh, kuat, 

aktif, dan dramatis 

5. Kontras yang rendah akan memberikan kesan samar, tenang, dan hampa   

2.6.3. Value dan Lighting 

Lighting merupakan pengatur dari value yang terekam dari kamera. Pengaruh 

cahaya, bayangan, dan tonal value yang tercipta dari lighting merupakan salah 

satu bagian yang berpengaruh besar pada style dan mood suatu scene.  

Selain itu lighting juga dapat digunakan untuk mengontrol kontras value dari 

suatu scene, dengan menggunakan lighting ratio. Lighting ratio merupakan 

perbandingan antara key light ditambah fill light dengan fill light sendiri (K+F:F). 

Pemahaman mengenai value merupakan langkah penting untuk dapat menentukan 

lighting style.  
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2.7. Lighting 

Salah satu definisi lighting menurut Merriam-Webster Online adalah penggunaan 

cahaya dalam sebuah film atau pertunjukan untuk tujuan tertentu. Tujuan dari 

lighting sendiri menurut Ross Lowell pada bukunya Matter of Light and Depth 

yang dikutip oleh Calahan (1997) adalah  

1. Mengarahkan mata penonton 

2. Mendukung mood, atmosphere, dan drama  

3. Menciptakan kedalaman 

4. Menegaskan waktu dan musim 

5. Memperlihatkan kepribadian dan situasi dari karakter 

6. Mendukung komposisi 

2.8. Identifikasi Lighting 

Untuk dapat mendeskripsikan sebuah lighting, Calahan (1997) menggunakan 

istilah dalam studio lighting untuk menguraikan, mengidentifikasi, dan 

menjelaskan suatu lighting.  Sebuah lighting dapat diidentifikasi melalui : 

2.8.1.  Lighting Style 

Menurut Calahan (1997, Hal.25) , lighting Style digunakan sebagai generalisasi 

dari sebuah lighting. Lighting style dibedakan menjadi dua style yang saling 

berkebalikan, yaitu high-key dan low-key. Lighting high-key mempunyai karakter 

sebagian besar gambar mempunyai nilai value yang tinggi (terang), kontras yang 

rendah, dan sedikit bayangan dengan karakter yang lembut. Sedangkan low-key 

lighting mempunyai ciri khas sebagian besar gambar bernilai value yang rendah, 

kontras yang tinggi, dimana terdapat beberapa titik terang di bagian yang ingin 
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dipertegas, dan bayangan dengan karakter yang keras. Dari dua style yang 

berkebalikan itu, terdapat banyak kemungkinan style lainnya yang dapat 

diciptakan.   

  

Gambar 2.22. Contoh Lighting High-key (kiri) 
(http://evanerichards.com/wp-content/gallery/theartist/theartist352.jpg) 

 

 

Gambar 2.23. Contoh Lighting Low-key (kanan) 
(http://evanerichards.com/wp-content/gallery/citizenkane/citizenkane113.jpg)  

 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, value dapat menciptakan mood dan 

memicu emosi penonton. Dengan memanfaatkan efek emosional dari value, 

perancangan dari lighting style yang tepat dapat menciptakan mood dan kesan 

yang kuat, yang dapat membantu penonton memahami cerita yang ingin 

disampaikan dalam scene tersebut. Contohnya melalui perbedaan antar scene yang 

saling menyambung, sebuah karakter di scene dengan tone yang terang, diikuti 
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oleh karakter di scene tone yang gelap, akan menciptakan kesan perbedaan 

kepribadian karakter, ataupun perbedaan keadaan emosional dan dramatis.  

2.8.2. Kualitas Cahaya 

Sebuah cahaya yang lembut berasal dari sumber cahaya yang diffuse, atau cahaya 

yang telah berpencar ke banyak arah. Sumber cahaya ini memiliki bayangan yang 

lembut. Sedangkan cahaya yang terkonsentrasi dan tak terpencar akan 

menghasilkan cahaya yang berkarakter keras dan menimbulkan bayangan yang 

tajam. Brown (2008) menambahkan kualitas cahaya dipengaruhi dari luas dari 

sumber cahaya, semakin luas sumber cahaya, semakin lembut cahaya yang 

dihasilkan.  

 

Gambar 2.24. Perbandingan Cahaya Berkarakter Keras dan Lembut  
(Brown, 2008) 

Shot pada siang hari pada biasanya mempunyai lighting yang berkarakter 

lembut, kecuali jika terdapat cahaya matahari. Shot malam, khususnya pada 

exterior, menggunakan cahaya yang lebih keras. 
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2.8.3. Motivasi Lighting 

Sebuah sumber cahaya dibedakan menjadi dua berdasarkan sumber motivasinya, 

yaitu logical dan pictorial. Pemilihan sumber cahaya ini mempertimbangkan 

script, set, dan lokasi kamera.  

Sebuah sumber cahaya dikatakan logical atau natural jika sumber itu 

didasari oleh sumber cahaya yang sungguh ada dan terlihat oleh penonton, seperti 

cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya dari jendela, ataupun lampu meja. 

Sedangkan sumber cahaya pictorial merupakan sumber cahaya tambahan yang 

digunakan untuk menghasilkan gambar yang menarik. 

 

Gambar 2.25. Lighting yang Dimotivasi oleh Sumber Logical 
(Brown, 2008) 

  Sebuah sumber cahaya dapat kelihatan natural dan menarik, meskipun 

seharusnya secara kejadian nyata itu tidak tepat. Karakter dari cahaya, warna, dan 

arah akan lebih diperhatikan penonton, asalkan cahaya itu tidak mengganggu 

orientasi penonton.  
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2.8.4. Jumlah Cahaya 

 

Gambar 2.26. Perbandingan Scene dengan Jumlah Cahaya yang Sedikit dan Banyak 
(Motion Picture and Video Lighting, 2008) 

Jumlah dari sumber cahaya yang terlihat oleh penonton akan dapat berpengaruh 

kepada mood, jumlah sumber cahaya yang sedikit akan terasa lebih intim, 

sedangkan banyak cahaya memberikan kesan steril dan netral.  

Penggunaan cahaya pada suatu scene sebisa mungkin diminimalisir 

jumlahnya untuk  memudahkan pengaturannya. Prinsip sederhana dalam 

menentukan jumlah cahaya yang digunakan adalah cahaya yang ada di dalam set 

harus mempunyai tujuan dan hindari menggunakan satu sumber cahaya untuk 

berbagai tujuan. 

2.8.5. Bayangan 

Sebuah lampu yang berkarakter keras akan menciptakan bayangan yang 

berkarakter keras juga, sedangkan lampu yang sangat lembut akan menciptakan 

bayangan yang sangat lembut, atau bahkan tidak menghasilkan bayangan. 

Kegelapan dari bayangan akan dipengaruhi oleh cahaya yang terpantul, ambient 

light, dan fill light pada set.  
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2.8.6. Jenis Cahaya 

Terdapat tiga jenis cahaya dasar yang digunakan pada live-action, yaitu spotlight, 

floodlight, dan area light.  

 

Gambar 2.27 Contoh Spotlight dan Area Light  
(Motion Picture and Video Lighting, 2008) 

1. Spotlight  

Spotlight merupakan cahaya dengan sinar yang terkonsentrasi dan sempit, 

biasanya digunakan untuk sumber cahaya yang berkarakter keras. Cahaya ini 

menghasilkan highlight keras yang terang dan bayangan yang tajam. 

2. Floodlight  

Floodlight mempunyai sinar yang lebih melebar dan lebih halus, sehingga 

biasanya digunakan sebagai sumber cahaya yang memiliki karakter halus.  

Cahaya ini menghasilkan bayangan yang lembut dan highlight luas yang 

halus. 

3. Area Light  

Area Light merupakan cahaya yang sangatlah halus, dimana cahaya ini 

dihasilkan dari sumber cahaya yang dibungkus oleh material diffuse atau 

dari cahaya yang dipantulkan melalui white card. Cahaya ini 
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menghasilkan bayangan yang sangat samar, atau kadang kala tidak 

terlihat.  

2.8.7. Fungsi Cahaya 

 

Gambar 2.28. Contoh Penerapan Key light (a), Back light (b), 
 Kicker (c), dan Fill Light (d)  

(Motion Picture and Video Lighting, 2008) 

Fungsi dari cahaya ditentukan berdasarkan peranan yang ia berikan terhadap 

subyek. Tidak ada aturan yang mengikat dalam mencapai suatu fungsi tertentu, 

dimana yang terpenting merupakan hasil akhir dari gambar yang tercipta. Jenis, 

penempatan, arah, dan intensitas dari cahaya akan bergantung terhadap fungsi 

yang ingin dihasilkan dari cahaya tersebut.  Fungsi dari sebuah cahaya dibagi 

menjadi : 
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1. Ambient atau Base Lighting 

Ambient light berfungsi untuk menentukan tingkat brightness dari 

bayangan. Ambient light memberikan sedikit cahaya ke semua bagian 

untuk ada menghindari bagian yang sangat gelap, tetapi lighting ini 

menghasilkan kesan yang sangat datar.  

2. Key Light 

Key light merupakan lighting yang paling kuat dalam menerangi subyek. 

Key light sangat berpengaruh besar terhadap mood tercipta. Penempatan 

dari key light merupakan hal utama yang harus diperhatikan, selain warna, 

intensitas, dan kualitas dari key light.  

3. Fill Light 

Fill Light merupakan cahaya yang berfungsi untuk menerangi bagian 

bayangan. Fill light biasanya memiliki karakter cahaya yang lembut 

dengan intensitas yang rendah.  

4. Back Light 

Backlight juga disebut sebagai rim, hair, atau separation light, biasa 

digunakan untuk memisahkan subyek dengan background. Backlight 

diciptakan dengan meletakan sumber cahaya dibelakang subyek dan 

mengarah ke kamera, menciptakan suatu cahaya tipis di pinggiran subyek, 

namun backlight juga bisa diciptakan dengan meletakan sumber cahaya di 

posisi yang lebih tinggi untuk menyinari rambut dan pakaian. 
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5. Kicker 

Kicker merupakan cahaya yang digunakan untuk mendefinisikan bagian 

dari subyek yang tidak terkena key light. Biasa diletakan di posisi three-

quarters-back dan lebih rendah dari backlight. 

6. Special 

Special merupakan cahaya yang digunakan untuk menerangi background 

dan set, atau menerangi area tertentu dari subyek. 

7. Bounce Light 

Cahaya yang digunakan untuk memberikan efek pantulan cahaya dari 

suatu permukaan. Cahaya ini diletakan pada area dimana terjadinya 

pantulan, mempunyai intensitas yang rendah, dan berwarna sesuai dengan 

warna dari permukaan yang terkena cahaya. 

 Konfigurasi sebuah lighting bisa digambarkan melalui sebuah diagram, 

seperti yang dilakukan Brown (2008). Penjelasan dari lighting tak terbatas hanya 

dari fungsinya, namun juga bisa dijelaskan melalui atribut yang lainnya, seperti 

jenis cahaya.  
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Gambar 2.29. Contoh Diagram Lighting 
(Motion Picture and Video Lighting, 2008) 

2.8.8. Warna Cahaya 

Menurut Brown (2011), warna pada cahaya seringkali diungkapkan melalui 

temperatur warna. Temperatur warna menggunakan kelvin sebagai satuannya. 

Warna yang mempunyai temperatur rendah cenderung berwarna warm, sedangkan 

semakin tinggi temperatur, warna akan semakin cool.  

Gambar 2.30. Temperatur Warna dari Berbagai Sumber Cahaya 

(Motion Picture and Video Lighting, 2011) 
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Pengecualian terjadi pada warna cahaya bulan. Seperti yang dijelaskan 

Gurney (2011), cahaya bulan secara sains berwarna merah, namun karena ada 

fenomena bernama Purkinje Shift, dimana adanya perubahan persepsi warna pada 

keadaan gelap. Perubahan persepsi itu menyebabkan hue hijau-biru terlihat 

memiliki value yang lebih terang di kondisi gelap, yang menyebabkan cahaya 

bulan dipersepsi mata berwarna kebiruan. 

2.8.9. Bentuk dan Pengontrolan dari Cahaya 

Sebuah cahaya dapat dibentuk dan dikontrol untuk meniru cahaya yang terbentuk 

dari logical source, ataupun untuk mebantu dramatisasi atau komposisi. Hal yang 

dapat dikontrol adalah besar, bentuk, distribusi, isolasi, atau jangkauan dari 

cahaya.  

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengontrol dan membentuk 

suatu cahaya, seperti penggunaan barndoor, flags, ataupun cookie. Barndoor 

adalah empat penutup yang berada di pinggir dari lampu, yang bisa digunakan 

untuk membentuk dan memotong cahaya. Flags merupakan penghalang yang bisa 

dipindahkan, sehingga bisa ditempatkan di berbagai tempat, sehingga bisa 

mengontrol tingkat kekerasan dan kehalusan dari bentuk yang ingin diciptakan. 

Cookie merupakan papan yang memiliki banyak lubang dengan bentuk yang 

berbeda-beda, digunakan untuk menciptakan cahaya yang random dan organik. 
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Gambar 2.31. Contoh Efek dari Pengontrolan Cahaya  
(Brown, 2008) 

Selain benda-benda diatas, Brown (2008) menambahkan dapat digunakan 

benda lainnya yang mudah ditemukan di set, seperti tangkai, tirai, ataupun benda 

lainnya.  Hal tersebut dapat menciptakan tekstur maupun gradasi pada cahaya.  
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