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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Menurut Wright (2005), animasi berasal dari kata Latin animare yang berarti 

“membuat hidup atau bernafas”. Ia menjelaskan animasi bisa digunakan untuk 

menyusun ulang kenyataan melalui gambar, clay, atau bentuk melalui layar 

komputer sehingga penonton melihat hal tersebut seolah-olah nyata bagi penonton 

(hlm. 1). Withrow (2009) menjelaskan bahwa animasi adalah rangkaian gambar 

yang bergerak cepat untuk membuat ilusi optik yang berhubungan dengan 

persistence of vision (hlm. 10). Persistence of vision adalah kemampuan dimana 

otak masih merekam gambar yang dilihat oleh mata lebih lama dibandingkan apa 

yang masih dilihat oleh mata itu sendiri (White, 2006, hlm. 92). 

Wells (2006) menyebutkan, animasi merupakan bentuk dinamis bagi 

orang-orang kreatif dalam mengekspresikan sesuatu, karena animasi mempunyai 

bahasa khusus yang mampu membuat karya seni yang tidak mungkin (hlm. 7). 

Salah satu aspek yang menonjol dalam budaya populer adalah animasi. Animasi 

menginformasikan setiap aspek-aspek daerah visual yang mengelilingi kehidupan 

sehari-hari. Animasi menawarkan berbagai kemungkinan terus menerus secara 

naratif, estetis dan teknis agar para animator baru, seniman dan praktisi dapat 

mengeksplorasi cara baru dalam menyampaikan cerita.   
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2.2. Animasi Dokumenter 

Roe (2013) menyatakan bahwa animasi bisa menjadi pertimbangan sebagai solusi 

kreatif untuk sebuah masalah, seperti ketiadaan material atau bahan pembuatan 

film (hlm. 24). Animasi bisa menjadi salah satu pilihan pembuat film untuk 

menggunakan animasi sebagai perantara penyampaian dokumenter. Animasi 

mempunyai fungsi untuk memikirkan aspek realitas apa yang ingin di ungkap 

kepada penonton melalui gaya dan warna yang dihasilkan dari animasi 

dokumenter yang dibuat. Melalui animasi, pembuat film bisa menawarkan 

kekuatan dan kecocokan dokumenter sebagai sebuah strategi untuk 

merepresentasikan dunia dari sudut pandang pribadi untuk mengobservasi 

kejadian yang pernah ada. Contohnya Waltz With Bashir (Folman, 2008) dan 

Silence (Yadin & Bringas, 1998), dimana mereka menggunakan animasi sebagai 

alat untuk mengeksplorasi dan mengungkap kejadian masa lalu dari sudut 

pandang subyektif. 

   

2.3. Dokumenter 

Nichols (2010) menyatakan bahwa dokumenter berbicara tentang permasalahan 

dunia ini melalui suara dan gambar. Menurutnya, dokumenter dapat „berbicara‟ 

melalui komposisi shot, penyuntingan gambar, dan penggunaan musik 

pendukung. Ia menjelaskan bahwa dokumenter bukan tiruan atas realita dunia ini 

(hlm. 67-68). Suara dalam dokumenter adalah cara spesifik pada tiap-tiap film 

dalam mengekspresikan cara melihat dunia. 
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 Hampe (2007) menyatakan sebaliknya bahwa dokumenter yang 

didasarkan pada fakta dan akurasi informasi yang didapat tidak diharapkan 

menjadi nyata, karena dokumenter merupakan perekaan ulang kejadian dengan 

menggunakan aktor dan skrip yang direkam dalam sebuah studio seperti film fiksi 

(hlm. 124). Ia juga menambahkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara realitas 

dengan kebenaran dimana hal ini dibutuhkan pada awal-awal film dokumenter.  

 

2.3.1. Bentuk-bentuk Film Dokumenter 

Menurut Nichols (2010), film dokumenter dibagi menjadi enam bentuk, antara 

lain: 

1) Expository Mode 

Mode dokumenter ini mengarah langsung kepada penonton dengan judul 

atau suara yang menawarkan perspektif atau menaikkan argumen. Mode 

ini menyusun potongan-potongan sejarah dunia kearah aspek frame yang 

retorikal dibanding aspek retoris atau puitis (hlm. 167). Expository mode 

bergantung pada penyampaian logika yang dipengaruhi oleh kata yang 

diucapkan. Beberapa film yang menggunakan expository mode 

mengadopsi voice-of-God dimana pembicara terdengar namun tak terlihat. 

Pemeran voice-of-God sendiri seorang pria profesional terlatih yang kaya 

akan nada suara untuk penguraiannya yang membuktikan tanda keaslian 

dari expository mode. Expository mode mempunyai prinsip dimana mode 

ini menekankan uraian secara verbal dan menentang logika. 
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2) Poetic Mode 

Poetic mode mengorbankan kebiasaan dari continuity editing. Mode ini 

juga memfokuskan perasaan (mood), warna (tone), dan berpengaruh lebih 

dari pengetahuan yang sesungguhnya atau tindakan secara retoris (hlm. 

162). Ia menjelaskan bahwa mode ini bisa mendapatkan rasa atau 

pengalaman dunia secara khusus, melalui cara puitis. Poetic mode 

memiliki banyak aspek, seperti penekanan pada suara pembuat film yang 

memberikan pecahan-pecahan dari sejarah dunia  dan bobot yang aneh dari 

film itu sendiri.  

 

3) Observational Mode 

Mode ini menuntut pembuat film untuk mengobservasi pengalaman hidup 

secara langsung atau spontan. Pada proses post-production, proses 

penyuntingan film ini tanpa voice-over, musik atau efek suara, 

pengulangan sejarah, dan tanpa wawancara sama sekali (hlm. 172). Pada 

mode ini, Nichols menyebutkan aktor sosial akan berakting apa adanya 

tanpa memerhatikan pembuat film. Observational mode menunjukkan 

sikap pada pertimbangan etika  yang melibatkan tindakan dalam 

mengamati urusan orang lain. Film-film observasional menunjukkan 

kekuatan tertentu dalam memberi rasa dalam durasi pada kejadian 

sebenarnya. 
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4) Participatory Mode 

Mode ini mengharuskan pembuat film berinteraksi langsung dengan 

subyek daripada mengamati subjeknya, seperti pertanyaan berlanjut 

menjadi wawancara atau percakapan (hlm. 179). Wawancara antara 

pembuat film dengan subyek juga menjadi salah satu hal yang umum 

dalam participatory mode karena wawancara merupakan bentuk yang jelas 

dari pertemuan sosial tersebut.  Pada mode ini, pembuat film menjauhi 

voice-over commentary, meditasi puitis dan menjadi aktor sosial seperti 

yang lain. Nichols menambahkan, dalam participatory mode, apa yang 

penonton lihat adalah apa yang terlihat di kamera. Mode ini juga 

memperlihatkan pada penonton bagaimana pembuat film dengan subyek 

film menawarkan sebuah hubungan, bagaimana mereka berakting satu 

dengan yang lainnya.  

 

5) Reflexive Mode 

Dalam reflexive mode, Nichols menjelaskan bahwa proses-proses 

negosiasi antara pembuat film dengan penonton menjadi fokus utama 

dalam mode ini. Karena hubungan pembuat film bukan lagi kepada aktor 

sosial, tetapi kepada penonton (hlm. 194). Hal ini memperkuat tingkatan 

refleksi berdasarkan representasi dunia, dan reflexive documentary 

meminta penonton untuk melihat fungsi dari dokumenter, untuk 

membangun atau representasi. Reflexive documentary menyelesaikan 
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masalah berdasarkan realisme sebagai gayanya, dimana mode ini mode 

representasi yang nyata atas kejadian yang berlangsung. Reflexive 

documentary diatur sedemikian rupa untuk menyesuaikan kembali asumsi 

dan ekspektasi dari penonton daripada menambah pengetahuan yang 

sudah ada. 

 

6) Performative Mode 

Pada mode ini, ia menjelaskan bahwa mode ini mengumpulkan 

pertanyaan-pertanyaan tentang apa pengetahuan yang sebenarnya. Mode 

ini menggaris bawahi kompleksitas pengetahuan manusia tentang dunia 

dari penekanan subyektif dan dimensi afektif (hlm. 199 & 202). Nichols 

menyebutkan bahwa mode ini membawa tingkatan pengalaman emosional 

dan pengetahuan yang diwujudkan daripada berusaha untuk melakukan 

sesuatu yang nyata. Performative documentary mengintensifkan keinginan 

retoris untuk menjadi menarik dan bisa mengikat sedikit ke tujuan 

persuasif daripada afektif pembuat film ingin merasakan atau mengalami 

dunia dari cara tertentu sejelas-jelasnya.  

 

2.4. Shot 

Menurut Thompson & Bowen (2009), shot adalah unit terkecil dari informasi 

visual yang direkam oleh kamera yang menunjukkan kejadian-kejadian tertentu. 

Shot memiliki bahasa shot yang berfungsi untuk membangun dan menampilkan 

elemen visual yang dibuat dalam film (hlm. 1). Mamer (2009) menambahkan 
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bahwa shot merupakan cara untuk mengembangkan sebuah pendekatan dengan 

cara yang cerdas melalui kamera. Shot juga dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan dramatis yang spesifik dalam sebuah frame. Selain itu, semua shot 

mempunyai maksud dan tujuan yang harus ditampilkan dalam film. Shot menjadi 

penting karena setiap shot memiliki pengaruh, baik dari segi konten maupun 

maksud dari shot itu sendiri (hlm. 4).  

 

2.4.1. Jenis-jenis Shot 

Dalam bukunya, Mercado (2011) menyebutkan ada beberapa jenis-jenis shot, 

diantaranya: 

1) Extreme Close up 

Extreme Close up digunakan untuk mengonsentrasikan fokus atau 

perhatian penonton dengan menampilkan detail kecil dari tokoh atau 

objek (hlm. 29). Extreme close up efektif untuk mengisolasi tiap-tiap 

visual detail dari keseluruhan scene. Penggunaan extreme close up ini 

secara langsung dapat memunculkan ekspektasi yang memperlihatkan 

mana yang penting dan berarti pada film-film naratif. Penggunaan 

extreme close up bertujuan untuk memperkuat pernyataan visual 

dengan menunjukkan detail kecil dari subjek. 
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  Gambar 2.1. Extreme Close up 

  (The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

 

2) Close up 

Close up memungkinkan penonton untuk melihat sikap tokoh dan 

emosi yang tak terlihat dari shot yang lebar (hlm. 35). Shot yang 

ditampilkan dari close up ini menghasilkan kedekatan dan intimasi dari 

penonton dengan tokoh melalui tingkatan emosi yang dihasilkan dari 

tokoh pada film tersebut. Agar emosi yang ingin diperlihatkan 

maksimal antara penonton dengan film, pembuat film harus hati-hati 

dalam memanipulasi depth of field, focal length, pencahayaan, dan 

komposisi dalam film. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Close up 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 
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3) Medium close up 

Medium close up merupakan shot yang menangkap gambar tokoh dari 

bahu atau dada ke atas kepala. Shot  ini umumnya diambil dari jarak 

kamera ke subyek (hlm. 41). Medium close up ini dapat 

memperlihatkan wajah tokoh pada penonton agar penonton dapat 

melihat nuansa dan emosi pada tokoh. Penggunaan medium close up 

dapat menampilkan unsur dramatis, simbolis dan pemberi kejelasan 

pada isi konten termasuk pada latar belakang. Shot ini ingin 

menampilkan bahwa dengan penyesuaian kecil posisi pada kamera 

bisa memberikan dampak yang besar pada film.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Medium close up 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

4) Medium shot 

Medium shot merupakan shot yang menampilkan tokoh dari pinggang 

hingga atas kepala dengan menyertakan lingkungan sekeliling tokoh 

(hlm. 47). Shot ini memungkinkan penonton untuk melihat bahasa 

tubuh yang ditampilkan oleh tokoh. Ketika shot ini diisi lebih dari satu 
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tokoh, medium shot dapat menyampaikan hubungan dinamis melalui 

penempatan tokoh. Penggunaan medium shot harus bertahan agak lama 

pada layar agar penyampaian informasi untuk penonton berhasil.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Medium shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

5) Medium long shot 

Medium long shot merupakan shot yang menampilkan tokoh dari lutut 

hingga atas kepala pada frame. Shot ini lebih lebar dari medium shot 

namun lebih rapat dibandingkan dengan long shot (hlm. 53). Medium 

long shot digunakan pada group shots, two shots dan emblematic shots, 

hal ini dikarenakan shot ini mampu memuat cukup ruang dalam frame 

termasuk beberapa tokoh dan elemen-elemen visual. Medium long shot 

memungkinkan pembuat film untuk menunjukkan bahasa tubuh, 

ekspresi wajah dan area sekeliling sekaligus. Medium long shot biasa 

digunakan dengan menggabungkan shot yang rapat untuk 

mengendalikan keterlibatan penonton dalam menangkap ekspresi 

wajah dan dapat digunakan oleh pembuat film tanpa mengorbankan 

hubungan emosional yang berkaitan dengan shot yang rapat. 
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Gambar 2.5. Medium long shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

6) Long Shot 

Long shot digunakan untuk menampilkan tokoh secara menyeluruh 

dalam frame. Long shot biasa digunakan sebagai establishing shot 

yang ditempatkan pada awal scene untuk menjelaskan kepada 

penonton lokasi adegan tersebut dilakukan (hlm. 59). Long shot juga 

dapat digunakan di akhir scene, dengan komposisi yang 

menyampaikan sifat dramatis yang berbeda dari awal scene yang 

ditandai dengan perubahan emosi atau pandangan dari tokoh tersebut. 

Shot ini berfungsi dengan baik untuk group shots, karena menyediakan 

cukup ruang untuk menyiratkan kekuatan dinamis antar tokoh dan  

menyimpan detail-detail dan elemen visual dalam frame. 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Long Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 
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7) Extreme long shot 

Shot ini biasa digunakan untuk membuat komposisi shot dalam film 

yang menekankan ukuran sebuah lokasi di dalam frame. Shot ini  juga 

berfungsi untuk mengerdilkan tokoh yang ada di dalam frame sehingga 

tokoh akan terlihat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan yang ada di 

dalam frame (hlm. 66). Shot ini merupakan shot yang ideal untuk 

menunjukkan hubungan yang renggang dan interaksi antara orang 

banyak, contohnya seperti adegan pertempuran.  

 

 

 

 

Gambar 2.7. Extreme long shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

 

8) Over the Shoulder Shot 

Shot ini digunakan ketika terjadi pertukaran dialog antara dua tokoh 

atau lebih di sebuah tempat atau ketika tokoh tersebut sedang melihat 

sesuatu (hlm. 71). Dengan adanya punggung tokoh yang 

membelakangi kamera dapat membuat kedalaman pada frame dengan 

menambahkan latar depan pada tokoh utama dan latar belakang pada 

frame. Penyusunan elemen-elemen visual pada shot ini secara efektif 

memberikan banyak variasi dalam menyampaikan poin-poin naratif 

yang berarti pada penonton. Shot ini dapat memanipulasi tingkat 
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pengenalan penonton pada tokoh. Dengan penyesuaian peletakan angle 

kamera, maka point of view tokoh akan memberikan hubungan emosi 

pada penonton dan penonton akan lebih mudah mengenali tokoh utama 

pada film. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Over the Shoulder Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

 

9) Establishing Shot 

Dalam shot ini terdapat eksterior, long shot dan extreme long shot 

yang menunjukkan sebuah lokasi adegan itu diambil (hlm. 77). Shot ini 

juga berfungsi untuk mengungkap ketika tokoh sampai di suatu tempat 

yang penonton tidak bisa lihat sampai sebuah pandangan 

memperlihatkan keseluruhan lokasi. Komposisi pada establish shot ini 

juga harus berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan lokasi 

pengambilan gambar, hubungan antar tokoh, atau hubungan tematik 

berdasarkan pandangan dari pembuat film itu sendiri.  
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Gambar 2.9. Establish Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

10) Two Shot 

Shot ini menampilkan dua tokoh dalam satu komposisi. Two shot 

sendiri bisa dicapai dengan menggunakan medium long shot, medium 

shot dan medium close up, atau sebuah shot apapun yang menampilkan 

dua tokoh dapat dibilang two shot (hlm. 88). Jika two shot 

menggunakan medium shot atau long shot, maka bahasa tubuh dari 

kedua tokoh dapat digunakan sebagai saran dinamis yang khusus 

diantara tokoh tersebut. Walau terlihat sebagai perbedaan yang tidak 

berarti, tetapi hal tersebut sangat berdampak pada cara 

menghubungkan penonton dengan cerita. 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Two Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 
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11) Group Shot 

Shot ini menampilkan tiga tokoh atau lebih dalam satu frame. Shot ini 

biasa menggunakan medium shot, medium long shot atau long shot 

dikarenakan ukuran shot yang lebar sehingga mampu memuat banyak 

tokoh dalam satu frame (hlm. 95). Penyusunan tokoh dalam group shot 

ini dapat membuat disharmoni dan konflik di antara tokoh dengan 

menempatkan arah wajah yang berbeda atau kedua tokoh memiliki 

komposisi yang sama dalam satu frame. Group shot biasa digunakan 

secara ekspositori pada permulaan sebuah scene yang menampilkan 

dialog antara beberapa tokoh. Penyusunan komposisi dapat digunakan 

untuk menekankan kedalaman dalam sebuah frame dengan 

menempatkan tokoh pada poros z. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Group Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

 

12) Macro Shot 

Shot ini digunakan untuk menunjukkan dengan jelas objek yang tidak 

diketahui namun penting keberadaannya dan akan ditampilkan dengan 
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jelas nantinya. Seperti extreme close up dan close up, kedekatan macro 

shot akan memberikan penekanan visual yang kuat akan menghasilkan 

ekspektasi yang pasti berdasarkan arti dari naratif itu sendiri (hlm. 

119). Tingkatan selanjutnya pada shot ini dapat memperlihatkan 

dengan jelas tekstur dan pola asli yang sangat kecil yang belum 

diketahui oleh penonton sebelumnya.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Macro Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

13) Zoom Shot 

Shot ini berfungsi untuk mengganti komposisi shot selama 

pengambilan gambar berlangsung. Pergantian focal length dapat 

dilakukan secara manual dengan menyesuaikan cincin zoom yang ada 

pada kamera atau dengan bantuan operator. Pengambilan shot dengan 

zoom shot dapat dilakukan dengan halus dan kokoh tergantung dengan 

suasana apa yang ingin ditampilkan oleh pembuat film (hlm. 125). 

Penyesuaian dalam shot merupakan bagian dari bahasa visual tidak 

dilihat oleh penonton sebagai gangguan. Zoom shot merupakan 

warisan dari tradisi dokumenter untuk menangkap adegan dalam waktu 

yang sama. Zoom shot secara radikal dapat mengganti framing sebuah 
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shot tanpa mengganti lensa dan biasa digunakan untuk mengambil 

long take (pengambilan gambar tanpa memotong shot) atau untuk 

membuat suasana tegang atau bahaya, tergantung pada kecepatan atau 

kekokohan untuk mengganti focal length. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Zoom Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

 

14) Pan Shot 

Pada shot ini, pan shot berfungsi untuk mengambil gambar dengan 

cara memindai tempat ke arah kanan atau kiri secara horizontal dengan 

menggunakan tripod atau tangan (hlm. 131). Pan shot digunakan 

untuk mengikuti subjek yang bergerak dalam lokasi pengambilan 

gambar dan mengganti sudut pandang subjek ke subjek lain. Pan shot 

juga dapat digunakan untuk mempertahankan integritas dari 

penampilan khusus yang penting dari aktor yang dapat mengurangi 

pengaruh jika proses editing tetap digunakan. Sebuah perdebatan dapat 

ditutupi oleh panning secara terus menerus untuk meningkatkan emosi 

yang semakin mengguncang-guncang antar tokoh. 
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Gambar 2.14. Pan Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 

 

15) Tilt Shot 

Pada shot ini, tilt shot berfungsi untuk mengambil gambar dengan cara 

memindai tempat ke arah atas atau bawah secara vertikal dengan 

menggunakan tripod atau tangan (hlm. 137). Shot  ini biasa digunakan 

untuk establish shot, karena shot ini dapat menampilkan lokasi film 

tersebut pada penonton. Tilt shot lebih jarang digunakan dibandingkan 

pan shot karena shot ini terpaku pada poros x dan z di dalam frame.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Tilt Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 
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16) Dolly Shot 

Shot ini dapat dicapai dengan menempatkan kamera pada permukaan 

yang beroda sehingga dapat digerakkan secara halus. Secara fisik dolly 

shot menggerakkan kamera ketika focal length pada kamera tidak 

berubah (hlm. 143). Dolly shot dapat digunakan untuk mengungkap, 

menyembunyikan, atau mengomentari situasi atau aksi. Dolly in 

merupakan varian dolly shot yang sering digunakan untuk merekam 

wajah tokoh yang makin lama mendekat pada kamera ketika tokoh 

telah menemukan atau memutuskan keputusan penting. Shot ini dapat 

menampilkan perasaan tegang dan drama jika pengambilan gambar 

terlihat rapat pada wajah tokoh. Dolly out adalah varian kedua dari 

dolly shot, dimana pergerakan kamera ini bergerak menjauh dari tokoh 

ketika sebuah kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Mengingkatnya 

framing yang lebar membuat tokoh terlihat kecil, kehilangan 

kepercayaan diri, mengingkatnya rasa kesepian dan keputus-asaan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Dolly Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 
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17) Tracking Shot 

Shot ini bergerak mengikuti arah gerak dari tokoh. Tracking shot dapat 

dicapai dengan menempatkan kamera pada dolly wheels, atau di jalur 

khusus menggunakan Steadicam yang dipakai dalam mobil atau 

dipegang oleh tangan tergantung dari kecepatan bergerak tokoh (hlm. 

155). Shot ini biasa menggunakan framing yang lebar, seperti medium 

shot, medium long shot dan long shot dikarenakan kedinamisan 

komposisi akan menghilang jika menggunakan framing yang rapat. 

Tracking shot biasa digabungkan dengan zoom shot, seperti mengikuti 

tokoh yang bergerak dan komposisi frame menjadi lebih rapat untuk 

menghasilkan ketegangan dan drama untuk momen penting, dan 

menekankan emosi tokoh pada frame di akhir shot. Shot ini dapat 

dilakukan dengan long take untuk memperlihatkan hubungan tokoh 

dengan area di sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Tracking Shot 

(The Filmmaker's Eye, Gustavo Mercado, 2011) 
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2.5. Komposisi Shot 

Thompson & Bowen (2009) menjelaskan bahwa komposisi menyatukan susunan 

bagian-bagian artistik yang melekat pada bentuk seni yang diterapkan. 

Menurutnya, penyusunan elemen visual dan penempatannya meliputi keseluruhan 

frame itu penting dalam menyampaikan makna khusus untuk penonton (hlm. 23). 

Komposisi juga memiliki kekuatan karena pembuat film bisa menempatkan objek 

yang dapat membantu menekankan arti, memberikan pesan tersirat, dan umumnya 

mengilhami perumpamaan pada perasaan melalui keindahan, keseimbangan dan 

ketentraman. Mamer (2009) menambahkan bahwa komposisi dalam film merujuk 

pada penyusunan bentuk dan volume dengan frame yang artistik. Ia menjelaskan 

kunci untuk frame pada film ada pada kepekaan pembuat film bahwa komposisi 

itu dinamis, selalu berubah dan berganti-ganti (hlm. 142).  

 Brown (2011) juga menyebutkan pembuat film dapat menyampaikan pada 

penonton apa yang harus dilihat melalui komposisi. Pada dasarnya frame pada 

film dirancang 2 dimensi. Rancangan 2 dimensi ini yang membimbing dan 

mengarahkan penonton tentang makna yang ingin disampaikan pada penonton 

(hlm. 38). Komposisi yang baik dapat memperkuat cara berpikir dalam mengolah 

informasi. Contohnya, bagaimana kombinasi otak dengan mata menerima makna 

atau pernyataan ironis. Komposisi juga memilih dan menekankan beberapa 

elemen seperti ukuran, bentuk, golongan, dominasi, hierarki, pola, gaung, dan 

kejanggalan pada saat menyampaikan sesuatu. 
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2.6. Jenis-jenis Komposisi Shot 

2.6.1. Headroom 

Headroom merupakan komposisi shot yang memperlihatkan kepala tokoh dalam 

frame dengan menggunakan shot seperti medium shot, long shot dan close up. 

Headroom secara spesifik merujuk pada seberapa besar ruang yang tersisa pada 

kepala tokoh. Fokus wajah pada headroom memungkinkan penonton untuk 

mendapatkan pandangan fisik dan kejiwaan dari seorang tokoh dalam masalah 

emosional (Thompson & Bowen, 2009, hlm. 25). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Headroom 

(Grammar of the Shot, Roy Thompson & Christopher Bowen, 2009) 

2.6.2. Look room 

Look room merupakan komposisi shot yang memiliki ruang kosong dalam frame 

antara mata tokoh dengan ujung frame yang berlawanan. Ruang kosong yang 

disebut dengan negative space membantu dalam menyeimbangkan frame dengan 

menempatkan tokoh pada kanan atau kiri frame dengan menyisakan ruang kosong 

tersebut. Penempatan ruang kosong dibelakang kepala tokoh dapat menimbulkan 
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kesan perasaan tegang yang negatif, ketakutan, rentan dan sebagainya (Thompson 

& Bowen, 2009, hlm. 29). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Lookroom 

(Grammar of the Shot, Roy Thompson & Christopher Bowen, 2009) 

2.6.3. Rule of third 

Rule of third merupakan komposisi shot yang membagi frame menjadi tiga titik 

secara horizontal dan vertikal. Penempatan objek atau tokoh dapat dilakukan pada 

bagian kanan atau kiri frame selama objek atau tokoh tersebut berada dalam tiga 

titik komposisi ini. Komposisi ini juga dapat menempatkan elemen visual pada 

dua titik yang menyilang (Thompson & Bowen, 2009, hlm. 30). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Rule of third 

(Grammar of the Shot, Roy Thompson & Christopher Bowen, 2009) 
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2.6.4. Balance & Symmetry 

Komposisi ini menempatkan tokoh pada bagian tengah frame yang terlihat 

seimbang atau simetris. Penyeimbangan bagian kanan dan kiri dalam frame dapat 

memberikan kesan harmonis, sementara framing yang tidak seimbang dapat 

menyebabkan kesan tegang. Pemakaian framing yang simetris dengan objek tepat 

di tengah dapat digunakan secara efektif. Dikutip dari Videomaker.com, 

penerapan komposisi ini dalam film memberikan kekuatan yang sempurna dan 

mengancam dalam sebuah adegan. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Balance & Symmetry 

(https://www.videomaker.com/article/c02/18610-the-basic-rules-of-composition) 

 

2.7. Camera Angle 

Mamer (2009) menyatakan bahwa angle adalah peletakan posisi kamera atau 

biasa disebut setup (hlm. 7). Thompson & Bowen (2009) menambahkan 

penempatan kamera pada posisi yang menguntungkan dapat menangkap gambar 

yang di inginkan, misalnya detail penting dalam frame (hlm. 32). Dalam bukunya, 
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Thompson & Bowen (2009) menyebutkan ada beberapa jenis angle kamera, 

diantaranya: 

1) High Angle 

Shot angle ini mencakup shot tokoh atau adegan melalui tempat yang 

tinggi sehingga dapat dengan cepat menginformasikan pesan tersirat 

pada penonton. Bahasa yang terdapat pada high angle ini dapat 

diartikan oleh penonton sebagai sosok yang kecil, lemah, tunduk, atau 

dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika high angle ini berganti 

dari sudut pandang seorang tokoh, maka makna yang akan disiratkan 

dalam shot ini bagaikan dunia sedang melihat tokoh tersebut (hlm. 41). 

Mamer (2009) menambahkan jika high angle dapat memperlihatkan 

keadaan tokoh yang terancam atau terintimidasi (hlm. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22. High Angle 

(Grammar of the Shot, Roy Thompson & Christopher Bowen, 2009) 
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2) Low angle 

Shot angle ini memperlihatkan tokoh melihat sesuatu dari bawah yang 

memberikan kesan besar, membayangi, lebih kuat dan secara fisik 

lebih tinggi dalam frame. Penggunaan shot dari bawah juga 

menyiratkan kehadiran yang kuat, lebih besar dari kehidupan, atau 

kedudukan yang tinggi. Penggunaan low angle dari sudut pandang 

tokoh dapat menyiratkan kesan kecil, lemah, atau dalam posisi yang 

tidak menguntungkan atau sulit (hlm. 42). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23. Low angle 

(Grammar of the Shot, Roy Thompson & Christopher Bowen, 2009) 

 

3) Frontal 

Full frontal menampilkan bagian depan tokoh secara utuh. Meskipun 

tokoh terlihat jelas dari depan, penggunaan angle kamera dengan full 

frontal dapat terlihat datar dan tidak terlihat dimensi dari dalam frame. 

Hal ini dapat diatasi jika mengarahkan tokoh untuk tidak melihat 

kamera secara langsung (hlm. 35).   
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Gambar 2.24. Frontal 

(Grammar of the Shot, Roy Thompson & Christopher Bowen, 2009) 

 

4) 3/4  front 

Angle ini memperlihatkan dengan jelas bagian depan dari aktor 

sehingga penonton dapat melihat ekspresi wajah, gestur tangan, dan 

hal lain yang mudah terlihat. Jika jarak kamera semakin dekat dengan 

wajah tokoh dalam suatu frame, maka dimensi, kontur wajah dan 

kedalaman dari struktur wajah akan terlihat jelas (hlm. 37).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25. 3/4 front 

(Grammar of the Shot, Roy Thompson & Christopher Bowen, 2009) 
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5) Left or right profile 

Profile shot menampilkan bagian samping dari tokoh sehingga detail 

dari ekspresi tokoh maupun gesture tubuh tidak sepenuhnya terlihat. 

Contohnya ketika ada adegan dialog, maka yang terlihat hanya bagian 

mulut yang membuka dan menutup. Penerapan angle ini dapat 

memberikan kesan sikap bermuka dua, ketidakpercayaan, 

kerenggangan emosional dan kerahasiaan (hlm. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26. Profile 

(Grammar of the Shot, Roy Thompson & Christopher Bowen, 2009) 

6) 3/4 back 

Pada angle ini, peletakan kamera terdapat di atas bahu dari tokoh dan 

dianggap sebagai sudut pandang dari tokoh. Kamera dalam angle ini 

melihat apa yang tokoh lihat, namun tidak dengan ekspresi tokoh. 

Ekspresi tokoh tersembunyi sehingga penonton tidak tahu apa yang 

tokoh pikirkan atau rasakan. Namun dengan peletakan kamera yang 

sama dengan sudut pandang tokoh memungkinkan penonton untuk 

merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh (hlm. 38).  
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Gambar 2.27. 3/4 Back 

(Grammar of the Shot, Roy Thompson & Christopher Bowen, 2009) 

 

7) Full back 

Angle full back hanya memperlihatkan bagian belakang tokoh. Angle 

ini berfungsi untuk menyembunyikan pikiran, perasaan dan niat dari 

tokoh dalam frame. Penggunaan angle ini juga dapat menghasilkan 

situasi tegang dari sudut pandang subyektif (hlm. 39).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28. Full Back 

(Grammar of the Shot, Roy Thompson & Christopher Bowen, 2009) 
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