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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komedi 

Joe Randazzo (2015) menuliskan bahwa ada berbagai macam jenis komedi 

seperti: black comedy; standup comedy; romantic comedy; absurdist comedy; 

slapstick; urban comedy; situation comedy; animal comedy; comedy of manners; 

screwball comedy; mimicry; gross-out comedy; family comedy; satire; parody; 

dan irony. Kesemuanya merupakan genre hiburan yang terstruktur dan bertujuan 

menghasilkan efek humoris. Sesuatu yang humoris memerlukan abnormalitas dan 

komedi adalah usaha terorganisir untuk mencapai abnormalitas tersebut (hlm. 28).  

Banyak tokoh ilmuwan dan filsuf yang mencoba menulis teori tentang 

humor. Dari Aristotle, Socrates, Charles Darwin, hingga Sigmund Freud, semua 

mencoba menjelaskan apa arti dari tawa, mengapa kita menceritakan humor, serta 

mengapa ada humor yang bisa dan tidak bisa kita apresiasi. Satu hal yang mereka 

sepakati, humor adalah sesuatu yang subjektif, sehingga meskipun ada yang bisa 

dianalisa, tidak kesemuanya bisa tercakup dalam satu teori (Helitzer, 2005). 

2.1.1.  Teori dibalik Tawa 

Lebih lanjut lagi mengenai humor, Helitzer (2005), mengatakan adalah penting 

untuk mempelajari beberapa teori sebagai landasan analisa mengapa sebagian 

humor bekerja dan mengapa sebagian lainnya tidak. Mengutip dari psikolog 

Patricia Keith-Spiegel, Helitzer menyebutkan bahwa ada dua alasan utama dan 

enam alasan pendukung mengapa kita tertawa. 

Perancangan Shots Dalam..., Bryan Arfiandy, FSD UMN, 2018



6 

 

a. Kejutan 

Kejutan merupakan alasan primer manusia tertawa. Biasanya 

dilakukan dengan mengarahkan penonton pada sesuatu yang bukan inti 

utama (misdirection). Membuat penonton berekspektasi akan sesuatu, 

dan menyajikan hal yang beda dari biasanya. Sulit sekali untuk 

mencapai sesuatu yang lucu tanpa memberikan unsur kejutan. 

b. Superioritas 

Manusia selalu butuh akan perasaan superior, dan melalui banyak cara, 

humor bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Alan Dundes, sebagai mana 

dikutip oleh Helitzer (2005), mengatakan bahwa humor adalah reaksi 

atas tragedi. Tragedi yang dimaksud adalah kesialan atau kesalahan 

yang diterima oleh orang lain. Secara tidak sadar, kita menertawai 

yang sudah kita anggap inferior supaya kita tetap berada di tingkat 

yang lebih tinggi, dan juga senang menertawai yang lebih superior 

supaya kita bisa menyeimbangkan tingkat gengsi. Karena itulah kita 

sering tertawa melihat bayi (inferior) maupun bos (superior) yang 

terjatuh. 

c. Insting 

Tertawa adalah sesuatu yang terjadi secara alamiah pada manusia, 

dengan kata lain, sudah menjadi insting biologis. Tertawa merupakan 

aktivitas dari sistem saraf yang menstimulasi dan memberikan 

perasaan nyaman.  
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d. Keganjilan 

Ini berkaitan erat dengan skenario yang ganjil. Contoh paling jelas 

adalah acara televisi yang memperlihatkan skenario dimana orang-

orang dikerjai tanpa sepengetahuan mereka (Just for Laughs, Candid 

Camera, dll.). Acara seperti itu secara tak langsung juga membuat 

penonton, yang mengetahui bahwa keadaan tersebut hanyalah 

rekayasa, merasa lebih superior. 

e. Ambivalensi 

Hampir serupa dengan keganjilan yang berkaitan dengan hal tidak 

kompatibel. Jika keganjilan lebih condong kepada ide ataupun 

persepsi, ambivalensi adalah kehadiran dua emosi yang berlawanan. 

Humor yang ambivalen biasanya menutupi perasaan bersalah dan 

kebodohan diri kita sendiri. 

f. Release 

Kita tertawa untuk merasakan kelegaan. Misalnya ketika kita 

melakukan hal yang memalukan, kita secara tidak sadar cenderung 

untuk tertawa untuk menutupinya. Namun tidak semuanya adalah atas 

dasar spontanitas. Kita juga bisa sengaja membeli tiket menonton 

pertunjukkan lucu supaya kita bisa tertawa dan melepaskan 

kegelisahan. Terkadang perasaan lega ini juga datang dengan 

menertawakan orang lain, lagi-lagi merujuk pada kebutuhan untuk 

merasakan superioritas atas orang lain. 
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g. Menyelesaikan puzzle 

Kita sering kali tertawa apabila semua informasi yang awalnya 

terpisah seakan menunjukkan kesatuan. Para ahli menyimpulkan 

menyelesaikan teka-teki ataupun misteri sebagai konfigurasi humor. 

Kita gembira ketika akhirnya mengetahui solusi (kejutan), dan kita 

ingin seluruh dunia tahu bahwa kita pintar (superioritas). 

h. Regresi / kemunduran 

Manusia cenderung ingin untuk kembali merasakan masa anak-anak. 

Dengan tertawa, secara tidak sadar kita merasakan kemunduran ke 

sifat keanak-anakan tanpa terlihat bodoh atau konyol.  

Setelah menjelaskan tentang teori yang membuat manusia tertawa, Helitzer 

(2005) kembali mengingatkan bahwa selera humor manusia memang unik, namun 

dengan memahami apa saja yang bisa memotivasi tawa merupakan salah satu cara 

untuk menghasilkan komedi. Berdasarkan delapan alasan tertawa, Helitzer lebih 

lanjut lagi memberikan enam resep komedi, antara lain: 

a. Target 

Pemilihan target dalam menyampaikan humor adalah penting. Target 

yang dimaksud Helitzer adalah audiens dan materi komedi itu sendiri. 

Dengan mengenali audiens, kita bisa memilih objek komedi yang tepat 

untuk disampaikan. Cara paling aman adalah dengan menjadikan diri kita 

sendiri menjadi objek komedi karena semua orang akan dengan senang 
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hati menertawakan orang lain. Seks juga menjadi objek komedi yang 

cukup populer baik di kalangan muda maupun tua, laki-laki maupun 

perempuan. Agama, filosofi kehidupan dan kematian, dan politik juga bisa 

dijadikan objek komedi, namun lagi-lagi itu semua tergantung kita 

mencermati dan memutuskan apakah hal-hal seperti itu cocok untuk 

disajikan kepada audiens. Animator Disney, Johnston dan Thomas, dalam 

bukunya Too Funny for Words (1987), mengingatkan bahwa kunci dari 

suatu komedi adalah komedi yang tepat untuk karakter yang tepat, dalam 

waktu yang tepat pula. Kue yang dilempar ke wajah Donald Duck akan 

mengundang tawa ketimbang kue yang dilempar ke Cinderella. 

b. Hostility 

Kita semua memendam rasa ketidak-sukaan akan banyak hal tertentu. 

Komedi dengan memfokuskan pada rasa frustrasi dan ketidaksenangan 

kita terhadap subjek seperti atasan; keuangan; masalah keluarga; 

kegelisahan dalam hidup; ketidaknyamanan dengan kelompok asing, 

semuanya bisa bekerja dengan baik apabila disasarkan pada penonton 

yang tepat. 

c. Realisme  

Tanpa adanya basis dari kebenaran, tidak banyak audiens yang bisa 

merasakan komedi tersebut. Salah satu tantangan komedi adalah 

bagaimana untuk tetap jujur dan realistis (sehingga penonton bisa familiar) 

sembari berbohong (sebagai bentuk exaggeration).  Misalnya ketika akan 

Perancangan Shots Dalam..., Bryan Arfiandy, FSD UMN, 2018



10 

 

menerapkan resep hostility, subjek yang diangkat harus sesuatu yang 

umum di kalangan audiens yang dituju. 

d. Exaggeration  

Sesuatu yang dilebih-lebihkan biasanya mengundang tawa karena audiens 

sendiri menjadi mengerti bahwa, ‘ya, ini hanya lelucon’. Orang-orang 

akan tertawa melihat badut yang terpleset lebay akibat terinjak kulit 

pisang, hal ini dikarenakan audiens tahu bahwa ini hanya hal yang dilebih-

lebihkan dan badut tersebut akan baik-baik saja. Jika sang badut tidak 

bangkit kembali, maka itu semua akan menjadi tragedi, bukan komedi.  

e. Emosi 

Helitzer memandang bahwa penting untuk membangun antisipasi audiens 

sebelum menyampaikan punchline dari sebuah lelucon. Berceritalah 

dengan baik, kemudian dengan timing yang baik, munculkan lelucon di 

saat yang tepat. Johnston dan Thomas (1987), bercerita bagaimana Dave 

Hand mengingatkan betapa mudahnya penonton dibuat kebingungan 

apabila lelucon datang tanpa adanya antisipasi. Animator muda seringkali 

terlalu terburu-buru menyampaikan leluconnya sehingga biasanya hanya 

menghasilkan lelucon yang tidak lucu ataupun tidak jelas. 

f. Kejutan 

Lagi-lagi Helitzer menekankan pentingnya memberikan kejutan bagi 

audiens, karena itu sendiri adalah faktor utama mengapa seseorang bisa 
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tertawa. Namun yang perlu diingat adalah tetap membangun antisipasi 

sebelum menunjukkan kejutan. Charlie Chaplin menerapkan ini dengan 

sangat baik. Dalam salah satu filmnya ia menunjukkan adegan kejar-

kejaran antara pahlawan dan penjahat. Di tepi jalan terlihat sebuah kulit 

pisang. Kamera kemudian terus bolak-balik menunjukkan kulit pisang dan 

sang penjahat yang berlari. Di detik terakhir, sang penjahat melompati 

kulit pisang dan malah jatuh ke lubang.  

2.1.2. Teori Komedi Benign Violation 

Peter Mcgraw melakukan riset bersama Humor Research Lab dan menemukan 

bahwa untuk menjadi sebuah komedi, sebuah momen harus merupakan momen 

yang termasuk tidak berbahaya (benign) dan melanggar (violation) dalam waktu 

yang bersamaan, atau dengan kata lain, pelanggaran yang tidak berbahaya (benign 

violation).  

Gambar 2.1. Benign Violation Theory 

(McGraw, 2010) 
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McGraw membandingkan momen tidak berbahaya, melanggar, dan 

pelanggaran yang tidak berbahaya seperti berikut: Berjalan turun tangga 

merupakan hal yang normal sehingga tidak ada kelucuan di dalamnya (tidak 

berbahaya). Berjalan turun tangga, terjatuh guling-guling, namun tidak terluka, 

merupakan momen yang lucu (pelanggaran yang tidak berbahaya). Terakhir, 

berjalan turun tangga kemudian terjatuh hingga berdarah-darah bukan merupakan 

komedi melainkan tragedy (pelanggaran) 

 Untuk menjadikan suatu momen sebagai pelanggaran yang tidak 

berbahaya, biasanya lebih tergantung pada penyesuaian terhadap pelanggaran 

yang terkait. Jika momen tersebut terlalu jauh condong ke arah pelanggaran, maka 

bisa dibuat lebih tidak berbahaya dengan memberi jarak secara psikologis 

(misalnya terjadi kepada orang yang tidak dikenal), memberi jarak waktu (bukan 

sekarang), ataupun dengan memberi kesan tidak nyata. Sedangkan ketika 

pelanggarannya terlalu kecil, maka keseluruhan komedi bisa difokuskan dengan 

melebih-lebihkan pelanggaran kecil tersebut.  

2.2. Animasi dan Kaitannya dengan Komedi 

Animasi berasal dari bahasa latin, animare, yang berarti menghidupkan atau 

memberi napas (Wright, 2005). Menurut Charney (2005), animasi memiliki dua 

karakteristik yang unik: (1) gambar difoto satu persatu frame demi frame, dan (2) 

gerakan dalam film tidak direkam, melainkan diciptakan. Tidak seperti film live-

action yang merekam gerakan objek yang sudah ada, gerakan dalam animasi 

merupakan ilusi yang diciptakan dengan perancangan sinematik. Animasi 

merupakan salah satu medium dalam berceerita, namun seringkali dikaitkan 
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dengan komedi. Hal ini dikarenakan di awal perkembangan sinema, lelucon yang 

digunakan di film komedi live-action kemudian digunakan lagi ke animasi, dan 

begitu juga sebaliknya (Goldmark & Keil, 2011). 

 Animasi sebagai medium yang sangat visual, penuh dengan unsur kejutan 

(salah satu faktor utama tawa), aksi-aksi yang mustahil, transformasi, 

exaggeration, dan proporsi yang tidak natural, memiliki kemungkinan 

membangkitkan humor yang tidak bisa dicapai di film live-action  (Buchan, 

2013). Bahkan Paul Wells, sebagaimana dikutip oleh Goldmark dan Keil (2011), 

mengatakan bahwa animasi sebagai sebuah medium, memungkinkan 

perkembangan ekspresi lelucon yang ideal dan membentuk seni dari segala 

sesuatu yang mustahil. Menurut Thompson (2005), dikarenakan sifat animasi 

yang bukan direkam dari dunia nyata, animasi memuaskan hasrat bawah sadar 

kita atas nafsu, keserakahan, dan kekerasan. Kekerasan dalam animasi bisa 

dinikmati oleh penonton karena sifatnya yang melanggar hukum realita. 

Contohnya kita bisa tertawa melihat kekerasan dan penderitaan yang dialami Wile 

E. Coyote dalam film Road Runner, karena kita tahu Coyote akan terus hidup dan 

sehat kembali.  

Berbeda dengan komedi pada film live-action, dimana humor diperoleh 

dari interaksi dari para aktor yang ditangkap oleh kamera, komedi pada animasi 

dilakukan dengan persiapan yang ekstrem yang dilakukan di tahap praproduksi.  
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2.2.1. Storyboard dan shots 

Pembuatan film animasi dimulai dari tahap pra-produksi. Tahap ini meliputi 

pengembangan cerita, penulisan naskah, pengembangan visual, storyboard, dan 

animatic. Pada tahap inilah film direncanakan dengan matang sebelum masuk ke 

tahap produksi (Glebas, 2013). Perencanaan yang matang tersebut diperlukan 

karena adegan yang terjadi dalam film harus bisa terlihat jelas dalam sekali 

tonton. Tidak seperti buku dimana pembaca bisa saja membalik halaman 

sebelumnya (Hallas, 2009). 

 Storyboard adalah perencanaan visual paling pertama dari suatu film. 

Alfred Hitchcock bahkan menekankan pentingnya peran storyboard dengan 

mengatakan bahwa apabila suatu adegan tidak mampu tersampaikan dengan baik 

pada tahap storyboard, maka jangan berharap adegan tersebut bisa tersampaikan 

pada layar saat film dipertontonkan (Glebas, 2009). Hart, dalam bukunya The Art 

of The Storyboard (2008), mendeskripsikan storyboard sebagai alat untuk 

memberikan panduan shot demi shot dalam pengambilan gambar dari sebuah 

film. Dengan kata lain, storyboard merupakan serangkaian dari shots.  

Shot sendiri didefinisikan oleh Christian Metz dalam bukunya Film 

Language (1974), sebagai komponen dasar dari sebuah film. Meski demikian, 

shot adalah satuan yang kompleks. Banyak yang menyamakan shot dengan ‘kata’ 

yang merupakan satuan terkecil dalam suatu bahasa, kemudian scene (kumpulan 

dari shots) adalah kalimat, dan sequence (kumpulan scenes) sebagai paragraf. 

Namun perbandingan tersebut tidak sepenuhnya benar karena shot sendiri masih 

bisa dipecah menjadi gambar atau frames (Monaco, 2000). Namun untuk menjadi 
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sebuah film, satu frame saja tidak cukup, dimana setidaknya satu shot akan 

diperlukan untuk membentuk sebuah film. Dengan kata lain, shot juga bisa 

dikatakan sebagai satuan minimum untuk membentuk sebuah film (Metz, 1974). 

Dalam merancang tiap shot dalam storyboard, pembuat film harus 

menghasilkan shots yang mampu menyampaikan cerita dengan jelas melalui 

peletakan kamera, pergerakan kamera, maupun aksi yang dilakukan oleh karakter 

(Glebas, 2009). Selain itu, Hallas, dalam bukunya Timing for Animation (2009), 

kemudian menyebutkan bahwa ‘keterbacaan’ suatu adegan bergantung pada dua 

faktor: staging & timing.  

 

2.2.1.1. Kamera 

Beberapa jenis shot yang penulis rangkum dari buku Grammar of the shot 

oleh Thomson dan Bowen (2009), dan The filmmaker’s eye oleh Mercado 

(2010), antara lain: 

a. Berdasarkan jarak kamera: 

1. Extreme Close-up 

Merupakan shot yang detail, biasanya memfokuskan pada satu 

aspek dari subjek seperti mata, mulut, telinga, ataupun tangan. 

2. Big Close-up 

Fitur wajah seperti mata, hidung, dan mulut terlihat mengisi ruang 

dalam frame. Merupakan shot yang menceritakan tentang ‘siapa’ 

dan ‘apa’ yang dirasakan orang tersebut. 
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3. Close-Up 

Biasanya disebut headshot, dimana framing terpotong sekitar 

rambut dan dagu. Menunjukkan detail hingga otot wajah. Penonton 

menjadi fokus kepada mata ataupun mulut subjek sehingga tidak 

mendapat informasi yang banyak tentang latar tempat dan waktu 

dari adegan tersebut. 

4. Medium Close-up 

Biasanya disebut two-button, dimana framing terpotong pada 

bagian dada dimana terletak dua kancing teratas dari kemeja. 

Ekspresi wajah subjek masih jelas dengan sedikitnya aksi yang 

menggerakkan badan maupun kepala. Tergantung pada 

pencahayaan dan kostum, penonton bisa mencerna informasi 

tentang ‘kapan’ dan ‘dimana’ adegan tersebut berlangsung. 

5. Medium Shot 

Frame biasanya terpotong pada area di bawah pinggang. Mata, 

pakaian, warna rambut masih terlihat jelas. Shot ini juga 

memberikan informasi yang cukup tentang latar tempat dan waktu. 

6. Medium Long shot 

Subjek biasanya terpotong pada bagian lutut. Detail pakaian, jenis 

kelamin, dan ekspresi wajah terlihat. Medium Long Shot biasanya 

lebih digunakan untuk menunjukkan ‘siapa’ dibandingkan 

‘dimana’. 
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7. Long shot 

Subjek termuat secara full body dalam frame. Long Shot 

menunjukkan ‘siapa’ dan ‘dimana’ dengan menyediakan ruang 

untuk environment. 

8. Very Long Shot 

Sangat berfungsi untuk menunjukkan latar tempat dan waktu, 

dimana latar mengisi ruang yang lebih banyak dibandingkan 

dengan karakter. 

9. Extreme Long Shot 

Biasanya disebut very wide shot, dan sering digunakan untuk 

establishing shot di awal dari sebuah film untuk menunjukkan latar 

tempat dan waktu. 

Gambar 2.2. Jenis-jenis shot berdasarkan jarak kamera. 

(Thomson, dan Bowen, 2009) 
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b. Berdasarkan sudut pandang kamera: 

1. Horizontal Camera Angle, meliputi: Front, ¾ front, 

Profile, ¾ Back, dan Full back. 

2. Vertical Camera Angle, meliputi: High dan low angle. 

c. Dengan pergerakan kamera: 

1. Handheld 

Pergerakan kamera tanpa bantuan alat. Umumnya memberikan 

kesan subjektifitas. Handheld memiliki kelebihan fleksibilitas 

namun menyebabkan kamera menjadi kurang stabil, sulit untuk 

fokus, dan hasil gambarnya sulit untuk dipadukan dengan shot 

yang statis. 

2. Pan shot 

Pergerakan memutar kamera secara horizontal dengan memusatkan 

pada satu poros. 

3. Tilt shot 

Pergerakan memutar kamera secara horizontal dengan memusatkan 

pada satu poros. 

4. Dolly shot 

Pergerakan kamera yang biasanya menggunakan bantuan alat 

beroda. Dolly umumnya berfungsi untuk menggerakkan kamera 

secara halus dalam jarak tempuh yang dekat. 

5. Tracking shot 

Kamera bergerak seiring dengan arah pergerakan subjek. 
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2.2.1.2. Staging 

Staging awalnya berasal dari seni teater, dimana staging merujuk pada 

peletakan karakter atau objek dalam satu adegan. Dalam film, penyusunan 

objek atau karakter dikenal sebagai blocking, dan staging lebih berkaitan 

dengan proses eksplorasi alternatif untuk menemukan presentasi terbaik 

dalam layar, termasuk komposisi dari setiap shot dan apa yang akan dilihat 

penonton dalam layar.  (Glebas, 2009, hlm.73).  

Dalam animasi, staging menjadi sebuah prinsip yang paling umum 

karena mencakup banyak aspek dalam suatu visual. Menurut Jhonston dan 

Thomas (1981), staging adalah susunan presentasi dari sebuah ide 

sehingga ide tersebut bisa terwakili dengan jelas (hlm. 53) Baik dari watak 

karakter, aksi karakter, ekspresi karakter, maupun suasana suatu adegan, 

semuanya bisa terkomunikasikan dengan sepenuhnya jika staging nya 

direncanakan dengan baik. Animator harus senantiasa mempertimbangkan 

staging dari suatu adegan berdasarkan kepentingan cerita.  Apakah akan 

lebih lucu ketika dilakukan long shot atau seharusnya close-up untuk 

menunjukkan ekspresi karakter? Apakah kamera lebih baik digerakkan?  

  

Gambar 2.3. Staging datar yang biasa digunakan dalam komedi. 

(Glebas, 2009) 
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Hal itu juga yang menyebabkan banyak film dan animasi komedi 

yang memposisikan shot nya lebih datar supaya bisa mencapai kejelasan 

yang absolut. Francis Glebas, dalam bukunya Animator’s Eye (2013), 

menekankan bahwa komedi memerlukan staging dengan menahan 

penasaran penonton dalam antisipasi dan dalam sekejap harus mampu 

membuka kejutan (informasi baru) dengan punchline. Ketika penonton 

tidak mampu memahami dengan jelas punchline tersebut, maka shot 

tersebut tidak akan lucu.  

2.2.1.3. Timing 

Timing yang tepat diperlukan untuk membangun komedi sehingga ada 

waktu yang cukup bagi penonton untuk mengantisipasi sesuatu yang akan 

terjadi. Setelah itu baru muncul aksi dan juga reaksi dari aksi tersebut. Jika 

timing nya tidak dirancang, maka ada kemungkinan adegan menjadi terlalu 

lambat sehingga penonton merasa bosan ataupun menjadi terlalu cepat 

sehingga penonton melewatkan apa yang baru saja terjadi (Hallas, 2009). 

Timing bisa dirancang dalam animasi, tidak ada yang terjadi karena 

kebetulan semata (Goldmark & Keil, 2011). Francis Glebas, dalam 

bukunya Animator’s Eye (2013), juga mengingatkan tentang pentingnya 

timing sebagai kunci utama dalam komedi, sehingga bisa mendukung 

kejelasan yang ia sebut dengan visual clarity.  
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Sebelum masuk ke tahap produksi, diharapkan aksi dari karakter, 

koreografi, pergantian adegan, dan tata kamera sudah mendukung 

kontinuitas film di tahap storyboarding untuk melihat impresi visual 

pertama dan kontinuitas dari film (Hallas, 2009). 

2.3. Mockumentary 

Springer dan Rhodes, dalam buku Docufictions: Essays on the intersection of 

documentary and fictional filmmaking (2006), menjelaskan hubungan antara film 

dokumenter dan fiksi naratif terletak pada perpaduan konten dan bentuk yang 

terdiri atas: bentuk dokumenter, konten dokumenter, bentuk fiksi, dan konten 

fiksi, dimana film-film yang diklasifikasi sebagai Mockumentary adalah film yang 

memadukan bentuk dokumenter dengan konten fiksi. Dengan kata lain 

menyampaikan cerita yang fiksi dengan gaya penyampaian film dokumenter. 

Mockumentary menggunakan atribut-atribut yang membuat film dokumenter 

terlihat ‘nyata’ seperti kamera yang tidak stabil (hand-held) untuk memperkuat 

kesan pengambilan gambar yang spontan dan tidak terencana, pencahayaan yang 

natural, long takes, dan suara-suara berisik di area pengambilan gambar (Roscoe 

dan Hight, 2001). 
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