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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.! Tinju 

Tinju adalah salah satu olahraga yang menggunakan kepalan tangan untuk 

berkelahi. Berbeda dengan berkelahi, dalam tinju harus menggunakan teknik-

teknik khusus dan atribut khusus dalam berkelahinya. Emosi adalah hal yang 

penting dalam bertinju, ini yang membuat tinju berbeda dengan perkelahian biasa. 

Emosi yang stabil dan konsentrasi yang dapat membuat seorang petinju menjadi 

juara. Selain teknik dan atribut khusus yang ada dalam aturan tinju, olahraga ini 

juga dibagi dalam berbagai kategori. Sehingga adanya keseimbangan di ring tinju 

saat bertanding.(Dempsey. 1950. hlm. 6-7). 

2.2.! Film Pendek 

Film pendek dapat didefinisikan sebagai original motion editing yang durasinya 

kurang dari empat puluh menit, dan sudah termasuk credit title di dalamnya (“Rule 

Nineteen: Special Rules for the Short Editing Awards”, 2012). Istilah film pendek 

bukanlah sebuah genre ataupun kategori, istilah tersebut merupakan sebutan umum 

yang mengacu pada panjang durasinya.(Wolf, 2012, hlm. 1). 

2.3.! Editing 

Editing adalah proses mengorganisir, mereview, memilih dan menggabungkan 

gambar dan suara yang diambil selama proses produksi. Hasil dari editing ini harus 

sesuai dan bermakna seperti konsep cerita dasarnya. Semua proses diatas 
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dikerjakan oleh seorang crew yang bernama editor.(Thompson & Bowen. 2009. 

hlm. 1). 

2.4.! Editor 

Editor adalah salah satu orang yang berperan penting dalam berhasilnya suatu 

film. Tanpa adanya editor maka footage hasil syuting tidak akan jadi, editor juga 

merupakan seorang yang berkuasa dan bertanggung jawab dalam tahap pasca 

produksi. Seperti yang dikatakan Rea, P.W & Irving, D.K (2010), editor adalah 

seorang yang memiliki kemampuan teknik dan kesabaran untuk menciptakan 

keteraturan dari ribuan gambar, seorang editor dapat memanipulasi sebuah gambar 

dan suara untuk menciptakan sebuah gagasan atau motivasi dalam film. 

2.4.1.! Kategori Montage 

Ada 5 kategori yang penting dalam montage menurut Dancyger (2010), antara 

lain: 

1.! Metric Montage 

Metric Montage berpengaruh terhadap durasi dari satu shot ke shot lainnya. 

Tanpa memperhatikan shot yang menjadi pendek waktunya, tetapi dalam 

shot yang ditampilkan penonton langsung dapat maknanya.(hlm. 17). 

2.! Rhythmic Montage 

Rhythmic Montage berpengaruh terhadap continuity visual dari shot ke shot 

lainnya. Continuity yang dimaksud bisa dari pergerakan aktor, gerakan yang 

sama, dan pergerakan layar.(hlm. 18). 
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3.! Tonal Montage 

Tonal montage berpengaruh terhadap emosi karakter dari satu scene ke scene 

lainnya. Biasanya menggunakan musik untuk menambah emosi yang 

berubah. (hlm.18). 

4.! Overtonal Montage 

Kategori ini merupakan perpaduan kecepatan, ide dan emosi tertentu yang 

ingin disampaikan kepada penonton. Jadi misalnya ada adegan montage 

pembunuhan, dengan overtonal shot-shot yang digabungkan bisa membuat 

emosi penonton merasakan jahatnya suatu pembunuhan.(hlm. 20). 

5.! Intellectual Montage 

Intellectual Montage berpengaruh terhadap mulainya suatu ide dari montage 

yang akhirnya berubah dan menjadi satu sequence yang emosional. Misalnya 

ada seseorang yang sedang menaiki tahta lalu di cut ke scene dia sedang 

membunuh orang lain untuk mendapatkan tahta tersebut.(hlm. 20). 

2.4.2.! Montage Sequence 

Montage sequence adalah istilah yang digunakan oleh studio Amerika dan Inggris. 

Montage sequence adalah teknik mengedit dengan secara spesifik, montage 

sequence berisi gambar yang tidak berkaitan yang biasanya di hubungkan dengan 

dissolve, wipes, untuk menyingkat waktu dan memberi informasi yang banyak 

secara cepat dan spesifik dan juga diiringi dengan musik instrumental untuk 

meningkatkan emosi tertentu. Di dalam montage sequence selain diberi informasi 

perubahan waktu, diberi juga informasi perubahan tempat, isu, fisik dan 

kemampuan. Montage sequence menggunakan potongan shots yang cepat dan 
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banyak, ini bertujuan untuk membuat penonton mengerti secara emosional 

kejadian penting apa yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan suatu cerita. 

Yang di mana pada akhir montage sequence ini kita tau informasi apa yang 

diberikan di dalam montage.(Reisz, Millar & Dickinson. 2010. hlm. 87-88). 

2.4.3.! Elipsis 

Salah satu elemen yang paling berpengaruh dalam montage sequence adalah 

elipsis. Elipsis yang artinya menurut Pearlman (2009), memotong waktu di 

kejadian yang harusnya terjadi dengan lama, lalu hanya menampilkan adegan yang 

penting untuk membangun feel tertentu atau untuk membuat cerita berjalan lebih 

cepat. Karena dasarnya elipsis adalah semakin pendek semakin baik. 

 Adegan dalam film tidak selamanya berkaitan dengan waktu dan ruang. 

Bisa saja adegan tersebut di shoot bersamaan tetapi tujuan yang ingin dicapai 

adalah perbedaan waktu. Dengan elipsis dan montage perbedaan waktu yang ingin 

dicapai bisa terwujud. Elipsis bertujuan untuk menunjukan waktu yang sudah 

lewat, membuat urutan gambar yang tidak kontinu, dan mempercepat agar sampai 

di waktu yang ingin dituju.(Pearlman, 2009, hlm. 159). 

2.5.! Kategori Scene 

Dalam film pasti terdapat scene dan menurut Rosenfeld (2008), ia membagi scene 

menjadi 10 kateogri. Antara lain: 

1.! The First Scene 

Merupakan scene yang bertujuan untuk memperkenalkan protagonist, 

situasi yang akan terjadi, memulai pace. Dalam scene ini protagonist akan 
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diperlihatkan masalah awal, latar belakang dan diakhiri dengan masalah 

besar atau masa depan protagonis yang tidak jelas.(hlm. 116). 

2.! Suspense Scene 

Scene yang dibuka dengan cara yang tidak biasa dan membuat protagonist 

langsung menghadapi masalah. Dalam scene ini terdapat perubahan 

intensitas emosi yang membuat tegang.(hlm. 126). 

3.! Dramatic Scene 

Scene yang berfokus terhadap perasaan karakter, drama yang dihasilkan 

harus mencapai emosi yang klimaks dan mengantar protagonist kesuatu 

perubahan.(hlm. 141). 

4.! Contemplative Scene 

Scene yang digunakan untuk menurunkan ketegangan yang terdapat di 

naratif. Dalam scene ini protagonist mengalami suatu drama atau konflik 

dan akhirnya mendapatkan pencerahan.(hlm. 156). 

5.! Dialogue Scene 

Dialog yang dihasilkan dalam scene ini harus memberi informasi yang baru 

terhadap karakter maupun plot. Dalam mengeluarkan dialog di scene ini 

harus memperlihatkan drama atau intensitas.(hlm. 172). 

6.! Action Scene 

Scene yang menampilkan pergerakan fisik dan berhubungan dengan waktu. 

Dalam scene ini ditampilkan emosi dari konten, dan juga protagonist serta 

plot harus berubah seiring dengan aksi yang terjadi. Scene ini juga 

berpengaruh terhadap scene selanjutnya.(hlm. 181). 
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7.! Flashback Scene 

Merupakan scene yang memperlihatkan kejadian yang lamapu dengan 

memberi informasi atau interaksi karakter yang berhubungan dengan masa 

sekarang. Scene ini juga menampilkan pemahaman terhadap karakter, 

flashback juga dipakai untuk menimbulkan ketegangan di masa 

sekarang.(hlm. 192). 

8.! Epiphany Scene 

Scene yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

protagonis untuk perubahan. Dalam scene ini protagonist harus mengalami 

perubahan yang besar, dan perubahan ini akan mempengaruhi scene 

kedepannya.(hlm. 202). 

9.! Climatic Scene 

Scene yang menggunakan banyak elemen seperti action, dialog, emosi, dan 

drama untuk membuat sesuatu menjadi klimaks. Dalam scene ini protagnis 

hanya akan mengalami satu kali klimaks, dan harus mengubah protagnis 

secara permanen.(hlm. 212). 

10.! Final Scene 

Scene yang memiliki pace yang lebih lambat disbanding klimaks dan 

dalam scene ini harus menunjukan protagonist sudah menjadi apa setelah 

mengalami perubahan. Scene ini lebih mengarah ke refleksi dan tidak 

membutuhkan banyak action.(hlm. 224). 
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2.5.1.! Scene Transitions 

Setiap perubahan scene membutuhkan transisi. Transisi dipakai agar penonton bisa 

sadar akan perubahan yang terjadi, dan transisi bisa ditemukan di awal scene. 

Transisi dalam scene bisa berupa waktu, lokasi, cuaca, mood, dan tone yang 

berubah. Scene transistions adalah salah satu cara untuk melewati ruang dan waktu 

agar karakter bisa langsung mencapai tujuannya, dan menyambung dari plot 

sebelumnya ke plot selanjutnya dengan tepat. Serta bisa secara efektif 

menyambungkan dari scene sebelumnya ke scene selanjutnya.(Rosenfeld. 2008. 

hlm. 265). 

2.6.! Color Grading 

Color Grading adalah suatu teknik mengubah warna gambar dan suasana pada 

gambar untuk menyesuaikan dengan apa yang ingin digapai dalam suatu gambar. 

Color Grading berbeda dengan color correction, karena proses mewarnai gambar 

tidak melakukan proses correcting (mengkoreksi), tetapi dapat juga untuk 

meningkatkan kualitas gambar melalui manipulasi warna.(Synthetic Aperture, 

2010, hlm. 9). 

 Color Grading biasanya digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya 

adalah digunakan untuk meningkatkan look dan membentuk emosi tertentu dari 

sebuah film. Proses pengubahan warna ini dapat dilakukan untuk mencapai mood 

tertentu dalam sebuah cerita.(James, 2006, hlm. 288). 

 Setiap kombinasi warna memiliki arti dan lambang yang berbeda-beda. 

Beberapa warna menyimbolkan secara universal. 
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2.6.1.! Warna Hangat 

Roda warna terbagi menjadi 2 kelompok besar: warna hangat (warm) dan warna 

dingin (cool). Warna hangat terdiri dari merah, kuning, dan oranye. Warna-warna 

tersebut melambangkan warna pada alam yang memiliki kenhangatan dan suhu 

panas. Warna ini juga memiliki arti untuk menyalurkan kekuatan, energi, 

intensitas, dan amarah kepada penonton.(Donati, 2008, hlm. 171). 

2.6.2.! Warna Dingin 

Warna-warna yang termasuk dalam warna dingin adalah biru, hijau, dan ungu. 

Warna tersebut melambangkan warna alam yang mewakili kedinginan dan es. 

Dengan disuguhi warna ini penonton akan mendapatkan efek tenang dan sensasi 

rileks.(Donati, 2008, hlm. 172). 

2.7.! Visual Effects 

Visual Effects adalah sebuah teknik untuk menciptakan gambar, mengubah, dan 

meningkatkan kualitas gambar untuk film atau media lainnya di mana gambar 

tersebut ditak bisa dihasilkan pada saat syuting. Visual effects semua dibentuk saat 

proses post-production. Beberapa teknik visual effects adalah matte painting, rear 

and front screen projection, miniature perspective sets, computer graphic objects, 

dan berbagai compositing yang dilakukand engan berbagai cara.(Okun & 

Zwerman, 2010, hlm. 2). 

 Ada 3 alasan mengapa visual effects dipakai: Pertama karena tidak 

memungkinkannya memfilmkan suatu scene yang di tulis di script. Contohnya, 

film X-men dimana Mystique yang berubah bentuk menjadi Logan. Kedua, pada 
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saat proses pengambilan scene mungkin dilakukan tetapi dapat membahayakan 

nyawa seseorang. Contohnya, seperti adegan jatuh dari gedung yang tinggi 

kebawah. Ketiga, karena menggunakan visual effects menghemat banyak biaya. 

Jadi saat proses syuting misalnya membutuhkan banyak ekstras, dengan visual 

effects beberapa ektras yang ada di set bisa di cloning dan dibuat menjadi ramai di 

post. 

 

Gambar 2.1. Contoh Visual Effects Captain America 
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2.8.! Digital Compositing 

Digital compositing adalah salah satu bagian dari visual effects. Kesamaan digital 

compositing dengan visual effects adalah sama-sama memanipulasi gambar dengan 

gambar lainnya. Namun, akibat kebanyakan manipulasi yang dilakukan 

menggunakan komputer, menggunakan alat-alat digital, maka dinamakan menjadi 

digital compositing.(Wright. 2010. hlm. 2). 

Seperti yang dikatakan Wright (2010), ada banyak tipe digital compositing 

menggunakan Computer Generated-Imagery (CGI). CGI adalah sebuah gambar 

yang dibentuk menggunakan computer lalu di-compose ke dalam suatu gambar. 

Jadi menggabungkan gambar hasil dari syuting dengan gambar yang dibentuk 

dengan komputer menjadi satu. Salah satu Digital compositing menggunakan CGI 

yang popular dan sedang sangat berkembang adalah set extension dan 

atmospherics.(hlm 3). 

 
Gambar 2.2. UI Digital Compositing di Komputer 
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2.8.1.! Set Extension 

Set Extension adalah merubah set yang ada menjadi set yang baru dengan 

menggunakan CGI. Misalnya, set yang ingin digapai adalah set berdiri di hutan 

yang rindang, proses syuting yang dilakukan adalah dengan menempatkan aktor di 

hutan yang cukup, lalu menggunakan shot yang wide. Yang pada akhirnya pada 

saat post produksi, hutan yang kurang rindang tersebut akan ditambahkan pohon-

pohonnya dengan compositing. Selain itu untuk mengganti langit juga dapat 

dilakukan. Misalnya, pada saat proses syuting langit yang didapat tidak terdapat 

awan, pada saat post bisa ditambahkan awan. Namun, dengan menggunakan set 

extension ini ada aspek yang harus diperhatikan yaitu kesamaan warna dan 

perspektif.(Wright. 2010. hlm. 5). 

 
Gambar 2.3. Contoh Set Extension 
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2.8.2.! Atmospherics 

Atmospherics adalah teknik yang digunakan untuk menambahkan asap, kabut, 

light leaks, dan haze. Ini bertujuan agar bisa menutupi bagian yang sudah di 

composite agar visual effecs yang sudah dibuat tidak terlihat palsu. Biasanya 

teknik ini digunakan akibat, pada saat proses syuting tidak memungkinkan untuk 

mengambil gambar sesuai yang diinginkan, jadi harus ditambah di proses post 

produksi.(Wright, 2010, hlm. 12). 

 
Gambar 2.4. Contoh Penambahan elemen Atmospherics. Lens Flare.
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