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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Wright (2005) kata animate diambil dari bahasa latin animere yang berarti 

memberi kehidupan atau memberi nafas. Di dalam animasi, animator membuat 

ulang sebuah kenyataan dengan gambar, clay, atau dengan bentuk dalam sebuah 

layar komputer dan dibuat senyata mungkin dan membuat orang percaya bahwa 

itu hidup. 

2.2. Video Musik 

Stewart (2015) video musik adalah sebuah video yang berjalan seiiringan dengan 

jalannya lagu.  Sebagian video musik diproduksi sebagai promosi singkat untuk 

menjual CD dan lagu mereka. Video musik umumnya berdurasi tiga sampai lima 

menit. Video musik bergantung dengan irama, tempo dan imajinasi lirik, 

menggabungkan gambar dan suara menjadi unsur yang tak terpisahkan. 

2.2.1 Tipe Video Musik 

Stewart (2015) secara industrial Video Musik dibagi menjadi dua tipe: conceptual 

dan performance. 

2.2.1.1. Video Musik Konseptual 

Video musik konseptual berdasarkan tema dari lagu. Umumnya lagu 

tersebut memiliki plot dan menceritakan sesuatu, namun terkadang video 

musik jenis ini memasukan gambar yang tidak berhubungan dengan lagu 

namun masuk dengan alunan lagu. 
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1. Video Musik Naratif 

Sebuah naratif yang simpel atau kompleks dapat mengubah video 

musik menjadi sebuah film pendek. 

2. Video Musik Non-naratif 

Realitas bagaikan mimpi dapat diciptakan oleh video musik non-

naratif ketika gambar dan musik di gabungkan membentuk sebuah 

emosi. 

2.2.1.2. Video Musik Pertunjukan 

Video musik pertunjukan terfokus oleh aksi panggung para pemusik. Klip 

video pertunjukan dapat terlihat seperti musik kuno ataupun modern 

karena trend ini sangat populer pada era 1960 – 1970an. Bahkan pada era 

modern, para musisi masih menggunakan klip video pertunjukan sebagai 

pernyataan anti klip video komersil. Sangat jarang sebuah video musik 

tidak memiliki pertunjukan di dalamnya. 
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Gambar 2.1. Aksi panggung sebuah band 

 (VCE Media: New Ways and Meaning Unit 3&4, 2015) 

2.2.2. Fitur Video Musik 

Stewart (2015) video musik memiliki fitur yang umum digunakan yaitu poetic 

imagenary, symbolic image dan rapid shot. 

1. Poetic Imagery (visualisasi putis) 

Video musik menggunakan fitur ini untuk membangun ide dan emosi 

di dalam pikiran penonton serta mencuri perhatian penonton agar 

mereka mengartikan visual dari video musik lebih aneh dan 

mengejutkan dari aslinya. 
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Gambar 2.2. Poetic Images 

 (VCE Media: New Ways and Meaning Unit 3&4, 2015) 

2. Symbolic Image (visual simbolik) 

Pada clip ini visual dibuat agar mudah dipahami. Menggunakan 

gambar-gambar yang memiliki arti yang sesuai dengan lagu. 

3. Rapid Shot Change (pergantian shot yang cepat) 

Dalam tiga menit video musik dapat mencangkum ratusan shot, 

biasanya mengikuti ketukan lagu. 

2.2.3. Video and Music Connection 

Menurut Goodwin (2013) yang dikutip dari slide Ovienrioba, musisi memiliki tiga 

cara memvisualisasikan musik dalam video musik. 

1. Illustration 

Video musik menggunakan beberapa gambar dan shots untuk 

mengilustrasikan arti dari lirik lagu dan genre nya. 

2.  Disjuncture 

Pada situasi ini arti dari lirik lagu sama sekali tidak dihiraukan, 

menciptakan arti tambahan dari lirik lagu tersebut. 
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3. Amplify 

Ketika gambar dan shots menambahkan arti baru dari lirik lagu. 

2.3. Action 

Stadler dan Mc William (2009) komponen dalam mise en scene mencangkum 

setting dan action. Action merupakan gerakan disengaja dari semua objek penting 

dalam sebuah shot, seperti mobil berjalan, sampai pergerakan karakter dan 

ekspresinya. 

2.4. Setting 

Stadler dan Mc William (2009) setting menunjukkan atmosfir, genre, waktu dan 

memberikan informasi tentang kelas dan budaya. Setting termasuk kedalam 

geografi, arsitektur, dekorasi dalam shot dan dihuni oleh karakter. Mudahnya 

setting adalah environtment, pemandangan atau latar belakang dimana adegan 

berlangsung. 

Hal ini dijelaskan dalam buku “Reading Hollywood: Space and Meanings in 

American Film (2001) oleh Deborah Thomas yang membedakan antara jenis dan 

fungsi ruang sinematik, yang dimaksudkan adalah dramaturgical space, physical 

space, aspek sinematik dan ruang yang terlihat penonton. Dramaturgical space 

adalah ruang dimana teks pada layar memberikan kesan lain yang simbolik dan 

makna sosial, seperti pada tempat kerja, ruang pribadi, tempat umum dan rumah, 

tiap ruangan menjelaskan tindakan karakter dalam maksud tertentu. Physical 

space adalah hal yang fisiknya terlihat jelas seperti geografis dan arsitektural. 

Aspek sinematik adalah ruang yang tidak dapat diakses oleh karakter pada film, 
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yaitu komposisi, latar belakang,  latar depan, ruang on screen dan off screen. 

Dalam memproduksi sebuah shot dan ruang sinematik kita harus menempatkan 

diri sebagai penonton dan diposisikan berdasarkan dimana kamera berada dan 

bergerak. 

Setting tertentu umum digunakan di berbagai jalan cerita, karakter, peristiwa 

dan genre seperti rumah sakit, sekolah dan ruang sidang adalah setting favorit dari 

drama televisi dan opera komedi karena tempat umum seperti itu sering muncul 

pada kehidupan sehari – hari yang menyidiakan tempat untuk munculnya karakter 

baru. Film horor mengharuskan tempat yang seram, tempat yang terisolasi dari 

kehidupan sosial dan semacamnya. Pemandangan dan setting tertentu tidak jarang 

di temakan sesuai dengan struktur naratif dari berbagai genre. 

2.5. Shot 

Menurut Thompson dan Bowen (2013) shot merupakan unit terkecil dari visual 

sesorang, aksi atau suatu adegan dalam film. Dalam sebuah film seseorang, aksi, 

dan adegan yang terlihat dalam frame tidak diperlihatkan menggunakan sudut 

kamera, perspektif atau jarak yang sama. Tiap shot memiliki cara tersendiri untuk 

menampilkan adegan dalam tiap frame dengan menggunakan beberapa variasi tipe 

shot. 

2.5.1. Camera Scale 

Menurut Begleiter (2010) hubungan antara frame dengan objek di dalam frame. 

Frame memotong dan membatasi ruang yang dapat dilihat penonton. Jenis – jenis 

scaling: 

Perancangan Shot Animasi..., Benvenuto Lucano Athallah, FSD UMN, 2018



10 

 

1. Close-Up (C.U) 

 

Gambar 2.3. Close Up 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process, 

2010) 

Bowen dan Thompson (2013) close up shot disebut juga head shot, 

menangkap area sekitar kepala subjek. Shot ini secara detil 

menampilkan emosi karakter yang ditunjukan dari pergerakan mata, 

mulut dan otot – otot wajah.  

2. Medium Shot (M.U) 

 

Gambar 2.4. Medium Shot 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process, 

2010) 

Perancangan Shot Animasi..., Benvenuto Lucano Athallah, FSD UMN, 2018



11 

 

Bowen dan Thompson (2013) shot ini disebut juga waist shot, 

menangkap area sekitar pinggang ke atas subjek. Pergerakan karakter 

pada shot ini menjadi perhatian utama. 

3. Long Shot 

 

Gambar 2.5. Long Shot 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process, 2010) 

Bowen dan Thompson (2013) shot ini disebut juga full body shot, 

menangkap tubuh subjek secara utuh namun tetap pada jarak pandang 

yang dekat. Shot ini menampilkan lingkungan di sekitar karakter 

namun fokus utama tetap pada karakter. 

2.5.2. Camera Angle 

Menurut Begleiter (2010) hubungan antara posisi kamera dengan objek yang di 

fokuskan. Angle mendeskripsikan posisi kamera untuk menunjukkan ketinggian, 

horizontal dan vertikal.  
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1. High Angle 

 

Gambar 2.6. High Angle 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process, 

2010) 

Sebuat shot yang diambil dari posisi di atas objek. Bowen dan 

Thompson (2013) high angle shot sebuah karakter dalam film dapat 

diartikan oleh penonton bahwa siapa yang mereka lihat itu kecil, 

lemah, rendah, atau posisinya kurang kuat baik secara fisik dan mental 

dalam narasi. 

2. Low Angle 

 

Gambar 2.7. Low Angle 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process,, 

2010) 

Perancangan Shot Animasi..., Benvenuto Lucano Athallah, FSD UMN, 2018



13 

 

Shot dengan posisi kamera berada dibawah objek. Bowen dan 

Thompson (2013) low angle shot sebuah karakter dalam sisi 

psikologis, karakter terlihat lebih besar, lebih penting dan lebih kuat. 

Shot dari bawah dapat diartikan bahwa karakter atau objek tersebut 

mempunyai peran yang penting. 

3. Profile 

 

Gambar 2.8. Profile Shot 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process,, 

2010) 

Shot dengan angle dari samping. Bowen dan Thompson (2013) profile 

shot sering digunakan untuk membantu mengatur percakapan antara 

dua karakter dalam sebuah scene. 
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4. Over The Shoulder Shot (O.T.S) 

 

Gambar 2.9. Over The Shoulder Shot 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process,, 

2010) 

Shot yang umumnya digunakan untuk percakapan dengan karakter 

kedua yang posisi kamera berada dipundaknya. Bowen dan Thompson 

(2013) Over the shoulder shot memusatkan perhatian penonton untuk 

lebih memperhatikan subjek yang terlihat, apa yang dia katakan dan 

reaksinya kepada karakter lainnya.  

2.5.3. Camera Moves 

Thopson dan Bowen (2009) Informasi penting dalam sebuah narasi dan hubungan 

antar ruang dapat dilihat  oleh penonton melalui pengamatan arah pusat perhatian. 
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1. Pan 

 

Gambar 2.10. Pan Shot 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process, 

2010) 

Kamera memutar pada sumbu horizontal (x), dia jarang digunakan 

untuk mengikuti pergerakan karakter. 

2. Tracking Shot 

 

Gambar 2.11. Track Shot 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process, 

2010) 

Pergerakan kamera ke kiri atau kanan. Biasanya digunakan untuk 

mengikuti sebuah objek atau kendaraan. 
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3. Tilt 

 

Gambar 2.12. Tilt Shot 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process, 

2010) 

Poros kamera berputar ke atas dan bawah, kamera tidak berpindah 

tempat. 

4. Zoom 

 

Gambar 2.13. Zoom Shot 

(From Word to Image : Storyboarding and the Filmmaking Process,  

2010) 

Mengacu pada pergerakan lensa zooming. 

2.5.4. Composition 

Menurut Bowen dan Thompson (2013) komposisi adalah pengaturan komponen – 

komponen artistik menjadi sebuah art form. Dalam sebuah shot mencangkum 
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karakter, aksi dan sebuah peristiwa dalam sebuah frame. Pengaturan dari berbagai 

visual tersebut dan penempatannya dalam sebuah frame adalah bagian dari 

komunikasi visual dan rencana penyampaian cerita. 

Look Room 

 

Gambar 2.14. Look Room 

(Grammar Of The Shot, 2009) 

Look Room (disebut juga looking room atau nose room) adalah ruang kosong yang 

ada di dalam sebuah frame diantara arah pandang karakter dan ujung frame di 

hadapannya. Ruang kosong tersebut membantu menyeimbangkan objek karakter 

yang ditempatkan di satu sisi frame yang menghadap ke sisi lainnya. 
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Rule of Thirds 

 

Gambar 2.15. Rule of Thrids 

(Grammar Of The Shot, 2009) 

Rule of Thirds merupakan pembagian frame menjadi tiga bagian secara horizontal 

dan vertikal. Komposisi ini digunakan untuk membantu penempatan  objek atau 

subjek yang menjadi point of interest dalam frame dan sebagai bahasa visual yang 

paling mudah diterima dan dieksekusi. Pada rule of thrids subjek di tempatkan 

pada garis – garis persimpangan untuk menghindari penempatan subjek di tengah 

dan menciptakan keseimbangan pada frame.  

Horizontal Line 

 

Gambar 2.16. Horizon Line 

(Grammar Of The Shot, 2009) 
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Garis horizontal membantu penonton untuk dapat dengan mudah memahami 

hubungan antara ruang spasial dengan lingkungan yang digambarkan di dalam 

frame. Dengan kata lain, garis horizontal membantu penonton untuk mengetahui 

atas, bawah, kanan, dan kiri dengan lebih jelas. 

Dutch Angle 

 

Gambar 2.17. Dutch Angle 

(Grammar Of The Shot, 2009) 

Ketika garis horizontal dan vertikal di miringkan, akan menimbulkan perasaan 

tidak tenang dan sedikit disorientasi pada penonton. Ketidakseimbangan pada 

komposisi dalam sebuah shot untuk menunjukan keadaan yang penuh masalah 

dan membingunkan, sehingga menibulkan perasaan tegang dan tidak tenang dan 

membuat penonton ikut merasakan betapa tidak stabilnya karakter atau 

lingkungannya pada adegan tersebut. 
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