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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Video Clip 

2.1.1. Jenis Video Clip 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video clip (videoklip) merupakan 

kumpulan potongan gambar hidup untuk ditayangkan lewat pesawat televisi atau 

layar bioskop. Menurut Baksin (2009, hlm. 22-23) video clip tidak 

menitikberatkan pada penceritaan sebuah pengambilan gambar, melainkan pada 

kumpulan cuplikan video yang kemudian disambung-sambung. Terdapat 2 

pendekatan pada pengambilan gambar sebuah video clip yaitu pendekatan 

pengambilan gambar dan pendekatan alur lirik lagu. 

 Pendekatan pertama, video clip yang mengandalkan cuplikan-cuplikan 

pengambilan gambar video clip yang indah, tanpa perlu adanya cerita di balik 

gambar tersebut. Pada aliran ini hanya mengabadikan keindahan. Semua yang 

dilakukan pada proses produksi antara lain pengambilan gambar, properti, latar 

belakang dan model hanya diarahkan untuk mendapatkan gambar yang indah dan 

menarik saja. 

 Pendekatan kedua, video clip yang dibuat sesuai dengan tema lagu dan 

alur lirik. Storytelling (alur cerita) dari lagu yang bersangkutan harus dikejar saat 

pengambilan gambar. Pada aliran ini, yang dikerjakan menjadi lebih detail karena 

setiap pengambilan gambar harus mewakili lirik dan tema lagu. Keindahan 
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pengambilan gambar tidak harus dilakukan, karena justru alur cerita yang 

memegang peranan penting. 

Sedangkan menurut Filary dalam artikel Different Styles of Music Video 

(2014) terdapat 3 jenis dasar video clip yaitu: 

1. Performance – Umumnya hanya menampilkan para pemain band yang 

sedang menyanyikan lagu tersebut, kadang juga mengikutsertakan 

penampilan para penontonnya. 

2. Narrative - Menampilkan sebuah cerita yang saling berhubungan dan 

kadang-kadang berjalan seiring maupun berlawanan dengan lirik lagunya.  

3. Art – Jenis video clip ini tidak dibuat berdasarkan jalan cerita yang dapat 

dimengerti dan tidak memiliki kesinambungan terhadap lagu itu sendiri. 

Umumnya digunakan pada jenis musik lagu-lagu modern/experimental. 

2.1.2. Proses Membuat Video Clip 

Menurut Baksin (2009, hlm. 25-28) dalam membuat video clip perlu 

memperhatikan beberapa hal yaitu bahasa ritme (irama), bahasa musik 

(instrumen), bahasa nada, bahasa lirik, dan bahasa performance (penampilan), 

kemudian seluruhnya bersatu dalam sebuah lagu dengan uraian nada dari 

penyanyi atau instrumen. Kelima bahasa tersebut dari lagu yang akan dibuatkan 

video clip perlu dipahami sebelum mencari ide kreatif untuk pembuatan sebuah 

video clip. Tempo birama dari lagu tersebut harus dipahami benar dan ketukan 

kaki harus diresapi untuk mendapatkan tempo yang tepat. 
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Dalam membuat video clip diperlukan imajinasi visual sesuai dengan lirik 

dan lagu, walaupun visualisasi itu tidak perlu dituangkan secara verbal. 

Penampilan penyanyi atau pemusik juga perlu diperhatikan. Gali setiap sisi profil 

diri dan latar belakang sehingga apa yang dibayangkan atau dibuat sesuai dengan 

karakter lagu maupun penciptanya. 

Setelah mendapatkan ide visual, langkah selanjutnya adalah membuat 

storyboard sebagai panduan dalam pengambilan gambar video clip. Storyboard 

berguna dalam mengungkapkan atau menceritakan gagasan visual atau verbal 

melalui coret-coret sketsa gambar. Storyboard ini dipergunakan untuk 

mempresentasikan atau menjelaskan gagasan dalam membuat video clip tersebut 

kepada klien (penyanyi, produser, atau pemusik). Pembuatan storyboard juga 

menentuan lokasi latar belakang, apakah untuk indoor atau outdoor. 

Berikut ini adalah kiat-kiat dalam membuat storyboard (Baksin, 2009, 

hlm. 30-31) yaitu: 

1. Mempelajari dan mengurai lagu dalam hitungan birama, setiap sequence 

harus masuk dalam gambar. Bila lagu berjalan dalam hitungan ¾ maka 

sequence gambar harus berganti di setiap hitungan atau ketukan pertama 

pada setiap bar. Bila pada akhir post-editing ada penambahan efek gambar 

atau penambahan gambar, penguraian lagu dalam hitungan birama tetap 

dibutuhkan agar storyboard mudah dipahami dan memperhatikan hitungan 

birama. Bila salah hitung, gambar akan terasa membosankan. 

2. Menggunakan warna artistik yang disesuaikan dengan kesepakatan. Bila 

perlu disiapkan berbagai alternatif warna pilihan. 
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3. Menggambarkan setiap sudut pengambilan gambar yang diinginkan, 

terutama untuk komposisi framing yang harus mencerminkan kapan akan 

close-up atau long-shot, kapan terdapat superimpose titling (pesan 

tertulis). 

4. Memberi catatan pada setiap detail gambar agar lebih mudah dipahami, 

bila perlu mencantupkan nama-nama dari ornamen, properti, artis, model, 

dan lain-lainnya tanpa harus mengganggu keindahaan storyboard. 

 

Selain hal-hal tersebut, diperlu juga catatan atau sketsa gambar tentang 

fashion design dan make-up design untuk keperluan pengambilan gambar dan 

artistik sesuai dengan storyboard. 

 

2.2. Animasi Dua Dimensi 

Animasi sering diartikan sebagai ‘menghidupkan’ sebuah benda mati atau benda 

statis yang kemudian bisa menciptakan gerak atau kesan bergerak. Pengertian 

tersebut diartikan saat sebuah benda mempunyai gerakan atau kesan gerakan itu 

sendiri sehingga dapat dikatakan benda tersebut memiliki jangkauan tempat, 

waktu dan jenis materi yang tidak terbatas (Prakosa, 2010, hlm. 23).  

Dalam memproduksi sebuah film animasi, dibutuhkan minimal beberapa 

sumber daya (Suyanto & Yuniawan, 2006, Hlm. 9-13): 

1. Produser – Berperan sebagai manager yang mengatur keseluruhan proyek 

film dan mengelola keuangan. 
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2. Sutradara – Bertanggung jawab terhadap film, mengatur keseluruhan isi 

dan alur plot film, mengarahkan talent (drawing artist, background artist, 

pengisi suara, editor dan special effects) dan mengatur sinematografi film. 

3. Script writer – Bertugas membuat naskah cerita film (screenplay) 

termasuk membuat rencana dialog dan penggambaran suasana, yang 

digunakan sutradara untuk membuat visualisasi cerita. 

4. Storyboard artist – Bertugas membuat storyboard dari hasil screenplay. 

Script dan storyboard saling mendukung, digunakan sebagai panduan 

visual dalam cerita. 

5. Drawing artist – Bertanggung jawab pada pembuatan gambar setiap frame 

dari keseluruhan film yang dibuat. 

6. Coloring artist – Bertugas mewarnai gambar-gambar yang telah dihasilkan 

pada frame-frame tersebut dan kemudian siap untuk masuk tahap editing. 

7. Background artist – Membuat gambar latar belakang dan pandang ruang 

tiga dimensi agar dapat mendukung nuansa sekitar karakter yang ada di 

dalamnya. 

8. Checker & scannerman – Checker bertugas sebagai line test untuk 

memeriksa garis-garis yang belum stabil dan memastikan tidak ada frame 

yang kurang dari gerakan animasi. Scannerman bertugas memindai 

gambar untuk diolah secara digital. 
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9. Editor – bertugas melakukan editing animasi menjadi tayangan film 

dengan melakukan kombinasi dan sinkronisasi antara audio dan video. 

Editor juga dapat berperan sebagai ahli special effect untuk menambah 

efek-efek yang diperlukan. 

10. Sound editor – bertugas mengambil suara sekaligus membuat panduan 

lipsync pada dope sheet bagi animator. Sound editor bekerja pada saat 

sebelum produksi dimulai maupun pasca-produksi. 

11. Talent – para pengisi suara yang berperan pada masing-masing karakter 

atau tokoh pada cerita tersebut. 

Dalam teknik animasi dua dimensi, dikenal adanya 12 prinsip animasi 

dalam film. Teknik ini dikembangkan oleh Walt Disney dan studionya sejak mulai 

tahun 1920 sampai 1940-an, tetapi hal tersebut masih bermanfaat dan dipakai 

hingga kini. Prinsip-prinsip dasar pembuatan film animasi dua dimensi tersebut 

yaitu (Prakosa, 2010, hlm. 155-170): 

1. Squash and stretch (mengerut dan meregang). Bila sebuah karakter sudah 

dibentuk dan ditentukan (berupa manusia, hewan, tumbuhan atau benda-

benda lain) kemudian diberi jiwa dengan kemampuannya dan diasumsikan 

seperti manusia, bisa berjalan, memiliki emosi, dan sebagainya. Pada saat 

karakter tersebut bergerak, tentu ada bagian-bagian yang harus secara 

alamiah berubah bentuk mengerut atau meregang. Contoh: gerakan bola 

karet yang lentur. 
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Gambar 2.1. Squash and Stretch 
(White, 1988) 

 

2. Anticipation (antisipasi). Situasi ini mengharuskan seorang animator 

membuat gerakan persiapan (ancang-ancang) untuk melakukan sebuah 

aktivitas bergerak sesuai dengan yang akan dilakukannya. Teknik ini perlu 

dikuasai agar setiap gerakan yang terjadi tidak menimbulkan pertanyaan 

bagi yang melihat karakter tersebut. Contohnya gerakan pemukul 

mempersiapkan diri sebelum memukul. 

 

Gambar 2.2. Anticipation 
(White, 1988) 
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3. Staging (penempatan). Staging diartikan sebagai gerakan utuh, yang 

menunjukkan apa tindakan yang dilakukan oleh obyek karakternya. 

Seorang animator harus menciptakan pose yang bisa dibaca dan 

menciptakan kesan, pengertian dari apa yang terjadi. Dalam tampilan 

siluet, tokoh tersebut harus dapat tetap dimengerti apa yang sedang terjadi 

padanya. 

  

Gambar 2.3. Staging 
(Maloney, 2008) 

4. Straight ahead action and pose-to-pose (aksi bergerak yang pasti dan 

posisi pose pertama ke pose ke dua dan seterusnya). Straight ahead action 

adalah cara menggambarkan suatu gerakan yang terus menerus tanpa 

terputus sehingga terciptalah gerakan yang berlanjut. Dalam pose-to-pose, 

tindakan karakter yang akan dikerjakan perlu diperhatikan, kemudian 

dipilih pose tertentu dalam sebuah scene (adegan). Perlu dibuat gambar-

gambar utama atau key animation dalam sebuah pose gerakan sesuai 

dengan timing, yang selanjutnya dari gerakan-gerakan tersebut diisi 

gambar pengisi (in-between). 
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Pose-to-pose digunakan untuk mengatur gerak dan tempo gerak 

yang pasti, sedangkan straight ahead action lebih spontan daripada pose-

to-pose. 

 

Gambar 2.4. Straight Ahead Action 
 (Maloney, 2008)  

5. Follow through and overlapping action (gerakan mengikuti dan gerakan 

menyambung). Walt Disney mengatakan bahwa untuk menggambarkan 

karakter yang memiliki atribut yang cukup bervariasi setidaknya 

dibutuhkan teknik follow through atau overlapping action. Ada 6 kategori 

pada hal ini yaitu: 

a. Jika karakter memiliki sesuatu yang menempel di badannya seperti 

kuping, ekor, atau baju yang kedodoran, bagian itu harus bergerak 

atau berhenti sesuai dengan gerakan karakter tersebut. Setiap 

gerakan masing-masing elemen harus diberi timing tersendiri 

sehingga menciptakan karakter yang jelas baik secara kesatuan 

maupun sendiri-sendiri. 
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b. Walaupun tubuh utama tidak bergerak terus-menerus atau tidak 

bergerak bersamaan dengan atributnya, dalam menyusun gerakan 

terdapat sistem mengkerut dan peregangan yang meliuk, bergerak 

sesuai arus yang diciptakan, karena harus ada yang diperhatikan 

oleh penonton untuk menciptakan suasana dan perasaan terhadap 

karakter tersebut. 

c. Bila karakter yang ditekankan memiliki kelenturan bergerak, sesuai 

dengan bahasa tubuh yang ingin ditampilkan maka atribut-

atributnya perlu memiliki kelenturan yang sesuai dari jenis material 

atribut-atribut tersebut. Contoh: karakter gemuk, semakin lama 

gerakannya semakin lambat dibandingkan karakter yang lebih 

langsing. 

d. Mengakhiri sebuah gerakan yang telah selesai. Sebuah karakter 

sedang bermain golf membuat gerakan ayunan dengan keras, 

kemudian ditambah beberapa frame setelah gerakan ayunan yang 

dilanjutkan dengan hasil pukulan 

e. Gerakan pada sebuah karakter yang didahului dengan gerakan 

antisipasi. Bila sebuah gerakan aksi telah selesai, untuk 

menciptakan kelucuan perlu diciptakan gerakan follow through 

yang dapat membuat kejutan dan tertawa penontonnya. 

f. Gerakan moving hold (gerakan berhenti) setelah ada gerakan yang 

penuh sesuai dengan gerakan karakternya maka perlu diakhiri 
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dengan gambar yang berhenti, tetapi dapat menunjukkan sebuah 

karakter yang menentukan dalam adegan ini sebagai adegan yang 

berhenti atau dilanjutkan dengan adegan berikutnya. 

 

Gambar 2.5. Follow Through and Overlapping Action 
(Maloney, 2008) 

6. Slow-in slow-out (semakin lambat pada bagian awal dan semakin lambat 

pada bagian akhir). Kadang seorang sutradara animasi akan mengerjakan 

pose pertama ke pose selanjutnya dan menggambarkan gambar kunci (key 

drawing) kemudian dibuatkan gambar-gambar in-between dengan baik. 

Namun, animator juga dapat mendesain gerakan-gerakan yang rumit, 

kaku, dan bervariasi. Sehingga motif ini diperhitungkan bergantung pada 

karakter dan gesture yang dimilikinya. 
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Gambar 2.6. Slow-in 
(White, 1988) 

7. Arcs (gerakan melengkung). Setiap gerakan dapat diasumsikan adanya 

sebuah poros yang membuatnya bergerak melengkung ke atas, ke bawah, 

ke samping atau serong. 

 

Gambar 2.7. Arc 
(White, 1988) 

8. Secondary action (gerakan pembantu). Dalam kehidupan, gerakan tubuh 

manusia sering kali tidak selalu bergerak sesuai tujuan utama. Misalnya 

adegan karakter menangis, tangannya menghapus air matanya, dilanjutkan 

dengan berdiri dan berbalik badan. Saat menggambarkan sebuah karakter 

sedih, menampilkan tangannya yang sedang menghapus air matannya, 
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gerakan tersebut harus terencana agar dapat mendukung terciptanya 

suasana kesedihan itu. Untuk mendukung ekspresi tersebut diperlukan 

secondary action yang juga dapat menegaskan bahwa adegan tersebut unik 

dan menarik. 

 

Gambar 2.8. Secondary Action 
(White, 1988) 

9. Timing. Perhitungan timing selalu diperlukan dalam mengatur jumlah 

gambar animasi, terutama gerakan-gerakan yang bermakna. Jika 

gambarnya sederhana, jelas dan ekspresif, maka inti cerita dapat 

dimasukkan dengan cepat. Perhitungan timing gerakan animasi dibatasi 

dengan gerakan cepat atau gerakan lambat. Hubungan rumit yang muncul 

harus memadukan secondary action dan overlapping movement. 

 

Gambar 2.9. Diagram Timing 
(White, 1988) 

1 (9) 13 
5 11 

3 7 
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10. Exaggeretion (melebih-lebihkan gerakan). Suatu perubahan bentuk 

ekstrem untuk menggambarkan sebuah keadaan yang dibuat berlebihan 

dan menghasilkan kesan lucu. 

 

Gambar 2.10. Exaggeretion 
(White, 1988) 

11. Solid drawing (gambar yang kokoh). Seorang yang ingin membuat 

animasi memerlukan keterampilan menggambar yang baik sehingga 

gambar yang dihasilkan memiliki emosi dan dapat menciptakan karakter 

yang khas. Seorang animator juga harus dapat menghasilkan gambar 

sebaik mungkin sebelum membuat gambar animasi. 
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Gambar 2.11. Solid Drawing 
(White, 1988) 

12. Appeal (kesan yang diciptakan). Desain karakter sebaiknya dibuat 

sederhana dan menarik tetapi memiliki ciri tersendiri. Jangan dibuat rumit 

karena akan memakan waktu dan sulit dibuat animasinya. Dengan bentuk 

karakter yang sederhana dapat memiliki kesan yang mudah diingat 

sekaligus sulit dilupakan, dan kadang bisa menjadi sebuah simbol dan ikon 

tersendiri dari karakter tersebut. 

 

Gambar 2.12. Appeal 
(White, 1988) 

Perancangan Video..., Banu Basworo, FSD UMN, 2015



20 
 

Selain adanya keduabelas prinsip dasar animasi, juga perlu mengetahui 

adannya hukum gerak dari Isaac Newton. Hal ini sangat berguna untuk 

mengetahui teknik gerak animasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tiga hukum 

gerak Newton (Prakosa, 2010, hlm.173) yaitu: 

1. Hukum pertama. Sebuah benda akan terus diam atau terus bergerak 

kecuali bila terdapat gaya atau tekanan lain yang bekerja terhadap benda 

tersebut. 

2. Hukum kedua. Gaya yang bekerja pada sebuah obyek itu bergerak searah 

dengan gerakan tersebut dengan akselerasi atau percepatan yang 

bergantung pada besarnya gaya pada massa objek tersebut. 

3. Hukum ketiga. Setiap aksi terdapat reaksi yang berlawanan dan sama 

besar. 2 bola yang bertabrakan akan memantul ke arah yang berlawanan 

dengan kecepatan pantulan yang tergantung pada kecepatan saat kedua 

bola tersebut bertabrakan. 

2.3. Framing Kamera 

Terdapat 5 jenis dasar framing kamera (Zettl, 2006, hlm. 115-116; Halpin, 

Mansfield, & Steffy, 1998) yaitu: 

1. Extreme Long Shot (ELS) 

Extreme long Shot adalah bidikan kamera (shot) sangat luas dengan ukuran 

subyek yang kecil, digunakan untuk menunjukkan keberadaan adegan. 

Bidikan kamera ini juga disebut sebagai establishing shot. 
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Gambar 2.13. Extreme Long Shot 
(Zettl, 2006) 

2. Long Shot (LS) 

Long shot merupakan bidikan kamera yang cenderung luas, dengan ukuran 

subyek lebih besar tetapi latar belakang masih mendominasi subyek. Bidikan 

kamera ini juga disebut sebagai wide shot (WS) atau full shot. 

 

Gambar 2.14. Long Shot 
(Zettl, 2006) 

3. Medium Shot (MS) 

Medium shot merupakan bidikan kamera dengan sudut lebar pada subyek, 

tetapi tetap mencakup sebagian latar belakang. Bidikan kamera ini juga 

disebut sebagai waist shot, dengan ukuran mulai dari pinggan sampai kepala. 

 

Gambar 2.15. Medium Shot 
(Zettl, 2006) 
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4. Close-up (CU) 

Close up merupakan bidikan kamera cukup dekat yang berfokus utama pada 

subyek mulai dari dada hingga kepala, dan mencakup sedikit bagian dari latar 

belakang. 

 

Gambar 2.16. Close-up 
(Zettl, 2006) 

5. Extreme Close-up  (ECU) 

Extreme close-up adalah bidikan kamera sangat dekat sehingga subyek 

menjadi pusat perhatian dan bagian leher sampai kepalanya mengisisi 

keseluruhan layar. 

 

Gambar 2.17. Extreme Close-up 
(Zettl, 2006) 

Selain 5 framing dasar, terdapat 4 jenis framing lain yang digunakan 

dalam pengambilan gambar konvensional: 

1. Bust Shot 

Bust shot merupakan bidikan kamera dari bagian batas dada ke kepala. 

Bidikan kamera ini mirip dengan medium shot. 
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Gambar 2.18. Pengambilan Gambar dari Batas Dada ke Atas 
(Zettl, 2006) 

2. Knee Shot 

Knee shot merupakan pengambilan gambar dari bagian lutut ke atas. 

Pengambilan gambar ini mirip dengan long shot. 

 

Gambar 2.19. Pengambilan Gambar dari Bagian Lutut ke Atas 
(Zettl, 2006) 

3. Two-shot 

Two-shot merupakan pengambilan gambar dengan 2 orang atau objek dalam 

satu frame. 

 

Gambar 2.20. Pengambilan Gambar 2 Orang 
(Zettl, 2006) 
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4. Three-shot 

Three-shot merupakan pengambilan gambar dengan 3 orang atau objek dalam 

satu frame. Untuk pengambilan gambar lebih dari 3 orang dapat disebut 

sebagai wide shot atau long shot. 

 

Gambar 2.21. Pengambilan Gambar 3 Orang 
(Zettl, 2006) 

 

Untuk pandangan yang saling menghalang, terdapat 2 jenis pengambilan 

gambar: 

1. Over-the-shoulder Shot (O/S) 

Pada bidikan O/S, kamera menghadap ke seseorang melalui bahu orang lain 

di dekatnya. 

 

Gambar 2.22. Pengambilan Gambar 2 Orang dari Belakang Bahu (O/S) 
(Zettl, 2006) 
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2. Cross-shot (X/S) 

Pada bidikan X/S, kamera menghadap ke orang lain tanpa memperlihatkan 

orang yang berada di dekatnya. 

 

Gambar 2.23. Pengambilan Gambar dengan Arah Menyilang (X/S) 
(Zettl, 2006) 

 

2.4. Hukum Sepertiga (Rule of Thirds) 

Hukum sepertiga (rule of thirds, the ‘Golden Mean’) sudah ada sejak zaman 

Yunani kuno. Manusia akan lebih cenderung memperhatikan sebuah komposisi 

yang terlihat lebih baik bila di dalamnya mengandung pembagian garis pada 

pembagian ‘Golden Ratio’. Walaupun secara teknis pembagiannya adalah 3/8, 

bentuk pembagian 1/3 lebih sering dipakai (Maloney, 2008, hlm. 30-31). 
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Gambar 2.24. The Golden Ratio 
(Maloney, 2006) 

Pada saat akan meletakkan di sebuah frame, sebaiknya letakkan mata 

karakter di 1/3 atas. Sebuah karakter yang sedang berdiri umumnya diletakkan 

pada garis 1/3 vertikal. Garis horizon umumnya diletakkan di 1/3 atas atau 1/3 

bawah, jarang diletakkan persis di setengah bagian. Walaupun disebut sebagai 

hukum sepertiga, namun tidak harus diikuti seutuhnya dalam menyusun sebuah 

gambar. 

Pada peletakan 2 karakter, walaupun terdapat sebuah latar belakang untuk 

mengimbanginya namun tetap harus memperhatikan titik berat untuk 

mendapatkan keseimbangan komposisi di frame tersebut. 

 

2.5. Komposisi Diagonal 

Komposisi diagonal merupakan bentuk komposisi yang sangat aktif. Untuk 

komposisi vertikal cenderung aktif, sedangkan komposisi horisontal cenderung 
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pasif. Bila menginginkan bentuk gambar yang mengandung ‘tegangan’, tunjukkan 

semua aksi tersebut pada garis diagonal dan dengan arah yang sangat kontras dari 

setiap pengambilan gambar ke pengambilan gambar berikutnya. Gambar yang 

kontras menciptakan banyak ‘tegangan-tegangan’ sehingga menghasilkan frame 

yang dramatis dan klimaks. Komposisi yang aktif tidak memerlukan penyampaian 

pesan langsung (Maloney, 2008, hlm. 36-37). 

 

Gambar 2.25. Komposisi Diagonal 
(Maloney, 2006) 

2.6. Framing Kamera Lanjutan 

Pada umumnya kamera ENG/EFP dan beberapa kamera berkualitas tinggi 

menggunakan format rasio aspek layar 4:3 dan 16:9. Walaupun rasio aspek 

masing-masing televisi berbeda, namun untuk menghasilkan komposisi gambar 

yang baik ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain: 

memperhatikan antara tinggi dan lebar objek, pengambilan gambar yang dekat 

(close-up), ruang kepala, ruang hidung dan ruang gerak, closure (Zettl, 2006, hlm. 

116-121) 
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1. Perbandingan antara tinggi dan lebar objek 

Ratio aspek 4:3 dapat dengan mudah melakukkan framing gambar vertikal 

seperti gedung bertingkat, dan juga gambar horisontal seperti jembatan, 

pemandangan panorama. 

 

Gambar 2.26. Pengambilan Gambar dengan Framing Vertikal 
(Zettl, 2006) 

 

Gambar 2.27. Pengambilan Gambar dengan Framing Horisontal 
(Zettl, 2006) 

 

Gambar 2.28. Pengambilan Gambar dengan Framing Tinggi dan Lebar dalam Satu 
Komposisi 
(Zettl, 2006) 
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Rasio aspek 16:9 menghasilkan gambar horisontal yang lebih menarik, 

tetapi membuat pengambilan framing vertikal menjadi lebih sulit. Untuk 

mengatasi hal tersebut diperlukan objek gambar lainnya yang mampu membentuk 

kesan vertikal pada objek utamanya. 

 

Gambar 2.29. Pengambilan Gambar dengan Framing Horisontal pada Layar yang Lebar 
(Zettl, 2006) 

 

Gambar 2.30. Pengambilan Gambar dengan Framing Vertikal pada Layar yang Lebar 
(Zettl, 2006) 

 

Gambar 2.31. Framing dengan Menggunakan Objek Natural (Gedung, Pohon, dan Lain-
lain) 

(Zettl, 2006) 
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2. Pengambilan gambar yang dekat (close-up) 

Pengambilan gambar close-up sangat umum digunakan dalam bahasa 

gambar pertelevisian karena layar televisi lebih kecil dibandingkan dengan 

film layar lebar. Hal ini untuk memperjelas objek yang menjadi sumber 

cerita atau berita. 

Framing pada rasio aspek 16:9, objek memiliki ruang kosong di 

sampingnya. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diletakkan objek lainnya 

untuk mengisi ruang kosong tersebut, kadang dengan memutar kamera 

untuk mendapatkan efek visual horisontal atau dengan melakukan framing 

close-up pada masing-masing objek secara terpisah untuk mendapatkan 

komposisi gambar yang baik. 

 

Gambar 2.32. Pengaturan  Framing Close-up dengan Objek di Sampingnya 
(Zettl, 2006) 

3. Ruang kepala (headroom) 

Ruang kepala perlu diperhatikan pada pengambilan gambar close-up, beri 

ruangan yang cukup di atas kepala (gambar kiri), jangan terlalu sempit 
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tetapi jangan terlalu lebar (gambar tengah dan kanan) agar muka objek 

dapat terlihat jelas. 

 

Gambar 2.33. Pengaturan Ruang Kepala (Headroom) 
(Zettl, 2006) 

4. Ruang hidung dan ruang gerak (noseroom dan leadroom) 

Untuk dapat menjelaskan arah yang sedang dituju atau dilihat oleh objek 

pada pengambilan yang tidak langsung menghadap kamera, perlu 

diberikan ruangan untuk menjelaskan arah tujuan objek tersebut. Ruangan 

itu disebut ruang hidung (noseroom). 

  

Gambar 2.34. Pengaturan Ruang Hidung (Noseroom) 
(Zettl, 2006) 

Dalam pengambilan gambar bergerak, agar terlihat lebih jelas ke 

mana arah pergerakan objek tersebut perlu diberi ruang gerak (leadroom) 

untuk mengimbangi gerakan objek tersebut. Bila tidak memberikan ruang 

hidung atau ruang gerak di depannya, gambar akan terlihat aneh atau tidak 

jelas arah tujuannya. 
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Gambar 2.35. Pengaturan Arah Benda Bergerak 
(Zettl, 2006) 

 

5. Closure 

Kadang kala akan menemui kesulitan pada pengambilan gambar untuk 

menyampaikan informasi apa yang sedang dilakukan objek tersebut. 

Pengambilan gambar harus cukup sederhana namun dapat mewakili 

informasi yang ingin disampaikan. Misalkan pada contoh gambar, wanita 

ini adalah seorang yang senang bermain musik, maka gambar yang 

ditampilkan adalah seorang wanita tersenyum sambil bermain gitar. 

 

Gambar 2.36. Pengaturan Framing untuk Menunjukkan Sebuah Kegiatan 
(Zettl, 2006) 
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Karena pengambilan gambar closure sebagian dari objek maka 

perlu pengaturan objek-objek tersebut untuk memberi penekanan pada 

informasi yang ingin disampaikan. Misalnya kelompok dengan bentuk 

yang sama (bentuk segitiga), kelompok berbeda bentuk namun satu 

golongan (bentuk melingkar). 

  Closure lebih pada penekanan komposisi objek-objek agar dapat 

menyampaikan informasi yang  ingin disampaikan sekaligus menghasilkan 

gambar yang baik. 

  

Gambar 2.37. Komposisi Pengaturan Objek Berdasarkan Bentuk (Segitiga, 
Melingkar) 
(Zettl, 2006) 

 

2.7. Pengaturan Komposisi Berdasarkan Prinsip Staging 

Istilah staging mengacu pada bagaimana si aktor, properti, dan lain-lainnya 

diletakkan sebelum kamera merekam adegan tersebut. Pada pengambilan gambar 

film live-action, seorang sutradara dapat mengembangkan scene di lokasi dengan 

sang aktor, namun seorang animator harus merencanakan hal tersebut jauh 

sebelumnya karena bila menemui kegagalan akan berakibat kehilangan waktu 

kerja (Maloney, 2008, hlm. 37). 
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 Sebuah drama pada sebuah komposisi akan terasa hidup melalui 

pandangan yang terlihat langsung oleh matanya, kemudian pandangan mata itu 

diarahkan ke titik perhatian (centre of interest) oleh berbagai hal. Keseimbangan 

pada sebuah komposisi dipengaruhi dengan skala yang sama berat (area) atau 

perhatian yang seimbang (interest). Objek yang kecil bila dikelilingi oleh objek-

objek yang besar dan penting dapat membuat semua objek sama besar dan 

pentingnya (Blair, 1994, hlm178-179). 

 

Gambar 2.38. Komposisi pada Banyak Objek 
(Blair, 1994)
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