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BAB V  

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Dalam film pendek Last Dinner, topik yang menjadi lingkupan utama  penulis 

adalah mengenai hubungan antara ayah dan anak, bagaimana keadaan hubungan 

mereka serta kondisi emosi karakter masing – masing. Untuk menangkap visual 

dari topik tersebut penulis menggunakan beberapa konsep yaitu Close Up Shot, 

Balanced Composition, dan juga High Angle. 

Penggunaan Close Up Shot bertujuan untuk menunjukan detil ekspresi 

dari kedua karakter dan juga agar membawa penonton masuk ke dalam emosi 

yang dirasakan dari masing – masing karakter yang penulis bahas di scene 7, 12, 

dan 13. Pengambilan gambar dengan Shot Close Up akan lebih membawa 

penonton merasakan emosi dari karakter yang ada dalam film karena penonton 

bisa dengan jelas melihat setiap perubahan ekspresi yang terjadi sepanjang adegan 

dalam film berlangsung. 

Balanced composition penulis gunakan untuk membuat frame yang terlihat 

tegang ketika konflik antara Andy dan Rudy yang mulai memuncak, namun 

Balanced composition juga penulis gunakan untuk menggambarkan kesan 

panggung atau kesan 2 dimensi yang penulis maksudkan sebagai sebuah kekakuan 

yang terjadi dalam hubungan ayah dan anak dimana penonton hanya bisa 

mengobservasi dari satu sisi layar, seperti ketika penonton menonton sebuah 

pentas yang diadakan di sebuah panggung. 
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Dari beberapa scene yang penulis bahas, konsep dari penataan kamera 

yang telah dirancang dan dieksekusi oleh penulis terbilang cukup berhasil untuk 

menangkap emosi-emosi yang muncul dari karakter Andy dan Rudy pada film 

pendek Last Dinner, penggunaan shot close up dengan jelas sukses menangkap 

emosi yang terlihat dari setiap perubahan ekspresi antara Andy dan Rudy. 

Penggunaan balanced composition dan juga angle dapat penulis terapkan dalam 

film, tetapi penggunaannya masih terlihat kurang maksimal dikarenakan makna 

yang ingin disampaikan dengan menggunakan kedua hal tersebut masih belum 

terlalu terasa dari setiap frame yang muncul dalam film. Ada hal yang bisa 

dikembangkan dari teori Balanced composition dan angle yang penulis gunakan, 

seperti halnya penggunaan high angle akan lebih efektif jika digunakan dengan 

sudut atau derajat kemiringan 45 derajat dari atas, hal tersebut bisa mempertegas 

tekanan yang ingin penulis sampaikan kepada penonton. 

kedua poin tersebut akan menjadi pembelajaran yang berharga bagi 

penulis untuk berimprovisasi dan juga pertimbangan untuk membuat shot yang 

lebih baik lagi untuk proyek selanjutnya. 

5.2. Saran 

Dalam menangkap sebuah momen ataupun menciptakan sebuah visual yang 

berkaitan dengan konteks cerita dalam sebuah film, seorang Director of 

Photography memang dituntut untuk berdiskusi sebaik-baiknya dengan sutradara 

untuk menyamakan visi dalam perancangan visual yang merupakan ranah kerja 

seorang Director of Photography. 
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Konsep yang baik akan tercipta dari kerjasama yang baik dengan semua 

divisi serta kreatifitas dari penulis sendiri selaku Director of Photography, 

ditunjang dengan studi pustaka dan juga film-film yang menjadi acuan maka 

seorang Director of Photography dapat melakukan improvisasi terhadap konsep 

yang sudah dibuat, dalam praktek lapangan pun akan banyak masalah terjadi 

seperti yang penulis alami sendiri ketika melakukan proses produksi tidak semua 

hal dapat berjalan mulus sesuai rencana. Seorang Director of Photography tidak 

hanya dituntut mahir dalam perancangan, namun perlu adanya kemampuan untuk 

memecahkan masalah di lapangan ketika situasi mengharuskan kita untuk 

berimprovisasi untuk menghasilkan makna yang sama dalam visual yang kita 

ciptakan. 

Penggunaan peralatan untuk menciptakan visual yang diinginkan menjadi 

faktor yang sangat penting, alangkah baiknya menggunakan peralatan yang 

memadai ketika ingin mengambil gambar secara handheld seperti yang dialami 

penulis. Penggunaan shoulder rig untuk pengambilan gambar secara handheld 

akan mengurangi resiko getaran pada gambar sehingga menciptakan gambar yang 

lebih halus gerakannya. Persiapan dalam membuat list alat menjadi sangat penting 

agar dapat didiskusikan dengan produser guna mendapatkan hasil yang maksimal 

ketika proses produksi nantinya. 

Penulis harapkan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat dimengerti dan 

juga menjadi sumber pengetahuan tambahan bagi para pembaca, serta dapat 

menjadi sebuah acuan bagi para Director of Photography untuk menciptakan shot 

yang lebih baik dalam menangkap emosi sebuah karakter dalam film.
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