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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Komunikasi Massa 

Definisi komunikasi massa mengutip dari pendapat Rakhmat dalam buku 

KOMUNIKASI MASSA: Suatu Pengantar, ialah tipe komunikasi yang ditujukan 

untuk sejumlah khalayak yang menyebar, beragam (heterogen), dan anonim, 

penyampaian komunikasinya dapat diterima secara serentak dan sesaat melalui 

media cetak maupun elektronik (Winarni, 2003:6). Pendapat Rakhmat tersebut 

dapat dipahami bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang pesannya 

diperuntukan bagi komunikan yang berjumlah banyak dan tersebar di berbagai 

tempat. Komunikannya pun bersifat heterogen atau dapat diartikan sebagai 

kelompok orang yang berbeda dari segi demografis, geografis, maupun 

psikografis. Selain itu, komunikan pun dianggap anonim karena tidak diketahui 

pasti identitasnya karena jumlahnya yang terbilang cukup banyak, namun dengan 

komunikasi massa para komunikan dapat memperoleh pesan ataupun informasi 

yang sama melalui media tertentu, seperti media cetak atau media elektronik.  

Sementara itu, Mulyana (2013:83) mengungkapkan hal yang kurang lebih 

sama dengan pendapat dari Rakhmat terkait pengertian komunikasi massa. 

menurut Mulyana, komunikasi massa menyebarkan informasi dengan 

menggunakan media massa, baik berupa media media cetak maupun media 

elektronik. Umumnya penyebaran informasinya dilakukan oleh suatu lembaga 

sehingga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Informasi yang disampaikan 

bersifat umum karena ditujukan pada khalayak yang tersebar di berbagai tempat, 
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anonim, serta heterogen. Disampaikan dengan cara serentak, cepat, dan selintas 

terutama bila menggunakan media elektronik. 

Adapun fungsi komunikasi massa menurut Harold D. Laswell, ialah 

menginformasi, mendidik atau memberi pengetahuan, serta juga menghibur. 

Kemudian munculah tambahan fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh 

Wright, yaitu: Pertama, sebagai pengawasan terhadap peristiwa yang terjadi di 

lingkungan masyarakat. Kedua, sebagai kegiatan menghubungkan kelompok 

masyarakat yang satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan yang sama. 

Ketiga, transmisi kultural berperan untuk pewarisan budaya. Keempat, sebagau 

hiburan masyarakat (Winarni, 2003:44). 

 

1.2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Film dapat berperan menjadi media komunikasi massa bagi masyarakat. 

Diungkapkan Wilson (1989) dan Allen (1985), kehadiran film sebenarnya 

bermula pada tahun 1888 hingga tahun 1948. Diawali dengan munculnya gambar 

bergerak pertama yang dihasilkan oleh sebuah kamera temuan Thomas Alfa 

Edison di laboratorium miliknya pada tahun 1888. Kemudian pada tahun 1895 

dua bersaudara Lumiere membuat sebuah penemuan berupa proyektor film. Lalu 

di Amerika Serikat hadir film cerita pertama yang berjudul Great Train Robberty 

karya Edwin S. Porter pada tahun 1903. Perfilman terus berkembang hingga 

munculnya penemuan video pada 1980-an yang menjadikan industrinya seolah-

olah membuat  kebiasaan menonton film di bioskop berpindah ke kebiasaan 

menonton tv di rumah (Winarni, 2003:37) 
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Selanjutnya McQuail dalam bukunya yang berjudul Teori Komunikasi 

Massa menuliskan bahwa film yang awalnya merupakan bagian dari teknologi 

terbaru mulai menjelma sebagai alat presentasi dan distribusi yang memiliki 

konten tradisi hiburan, menawarkan cerita, panggung, musik, drama, humor, serta 

trik teknis bagi para konsumsi populer. Film sebagai media massa merupakan 

respon untuk dijadikan alternatif sebagai pengisi waktu luang, waktu libur dari 

kerja, dan sebagai bagian dari jawaban untuk menghabiskan waktu luang bersama 

keluarga dengan cara yang tejangkau. Seiring berjalannya waktu, film tidak hanya 

dipandang sebagai media hiburan semata namun juga menjadi “pertunjukan 

bisnis” karena terbuka luas pasar untuk dunia perfilman. Selain itu, film sebagai 

media juga digunakan sebagai alat propaganda karena kerap muncul pada saatt 

terjadi krisis sosial. 

Kehadiran film juga sebenarnya mulai terkikis karena adanya televisi yang 

merebut sebagian besar penonton film, termasuk penonton keluarga, dan 

menyisakan sedikit kelompok penonton yang berasal dari kalangan anak muda. 

Meskipun televisi membuat film sebagai media menjadi dinomorduakan, tetapi 

dapat dikatakan bahwa film justru lebih menyatu dengan media lainnya. Mengutip 

pendapat Jowett dan Linton (1980), film mendapatkan peran yang sangat besar 

meski khalayak penontonnya berkurang. Ini dikarenakan film dapat dijadikan 

sebagai pajangan bagi media lain dan sebagai sumber dalam mengenal 

kebudayaan yang darinya dapat dijadikan buku, kartun strip, lagu, maupun 

bintang televisi (McQuail,2011:35-37). 
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1.3. Unsur Sinematik Film 

Unsur sinematik merupakan unsur pembentuk film selain unsur naratif. 

Bila unsur naratif diibaratkan seperti materi atau bahan yang diperlukan untuk 

membuat film, unsur sinematik dapat diibaratkan sebagai cara maupun gaya 

dalam mengemas materi tersebut sehingga menjadi film yang utuh dan sesuai 

dengan yang diinginkan. Pratista di bukunya MEMAHAMI FILM bahwa dalam 

unsur sinematik, terdapat beberapa aspek yang turut mengambil andil dalam 

pengemasan film tersebut. terdapat empat aspek unsur sinematik, yakni mise en 

scene, sinematografi, editing, dan suara. Keempat aspek tersebut saling 

berkontribusi satu sama lain sehingga membentuk gaya sinematik dalam film. 

Berikut ini ialah penjelasan mengenai empat aspek sinematik, yaitu:   

 

a. Mise En Scene 

Mise en Scene menurut Pratista (2008:61) ialah segala hal yang terletak di 

depan kamera yang akan diambil gambarnya dalam sebuah produksi film. 

Sedangkan menurut Bordwell dan Thompson (2008:112) dalam buku FILM ART 

AN INTRODUCTION, bila dilihat dari segi bahasa, mise en scene berasal dari 

bahasa prancis yang memiliki arti “putting into the scene” atau memasukan ke 

dalam adegan. Ini juga dapat dimaknai bahwa mise en scene adalah segala sesuatu 

yang akan dimasukan dalam adegan film. Umumnya para mahasiswa dalam 

bidang perfilman menggunakan istilah ini untuk menyebutkan hal-hal yang 

menjadi kontrol atau kendali bagi sang sutradara untuk dimunculkan ke dalam 

layar film. Terdapat empat elemen yang ada dalam aspek mise en scene, yaitu: 
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1. Setting (Latar) 

Cerita dalam film tidak akan lengkap bila tidak memilki setting. 

Dalam pembuatan film, setting atau latar sangat berpengaruh untuk 

memberikan keterangan dimana dan kapan sebuah adegan dalam film 

tersebut terjadi. Setiing ialah seluruh latar beserta segala propertinya yang 

berfungsi sebagai penunjuk waktu, ruang dan wilayah. Pembuatan setting 

dilakukan sedemikian rupa sesuai dengan latar tempat dan waktu situasi 

sebuah adegan cerita dalam film itu terjadi. Hal ini dilakukan agar film yang 

dihasilkan nanti dapat meyakinkan penonton bahwa kejadian tersebut benar-

benar terjadi di tempat dan waktu yang sesuai dengan alur cerita bila dilihat 

dari setting yang dibuat (Pratista, 2008:62-66). 

Mengutip tulisan Bordwell dan Thompson (2008:115), pembuat film 

dapat mengatur setting dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan 

memilih lokasi yang benar-benar ada atau lokasi yang nyata, untuk 

melakukan produksi film. Namun sebagai alternatif, pembuat film juga 

dapat membangun setting-nya sendiri melalui penggunaan studio. Meilies 

(dalam Bordwell dan Thompson, 2008) mengungkapkan bahwa 

menggunakan setting di studio membuat proses pembuatan film lebih 

terkontrol. Mudah untuk mengontrol setting studio karena bisa diatur sesuai 

dengan keperluan produksi. Sudah banyak pembuat film lainnya yang mulai 

mengikuti jejak Meilies dalam menggunakan studio sebagai tempat setting. 

Selain itu, adapun setting virtual yang muncul seiring dengan 

perkembangannya jaman dan teknologi. Setting virtual adalah setting yang 
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lokasinya bukan dari lokasi yang nyata tetapi adalah hasil dari teknik 

manipulasi setting yang digunakan untuk keperluan produksi film. 

2. Kostum dan tata rias wajah 

Seperti halnya setting, kostun dan tata rias juga sangat menunjang 

pembuatan film. Sebagai karya yang bermain dengan tampilan 

visualisasinya, kostum dan tata rias wajah digunakan untuk memperjelas 

karakter dari tokoh yang ada dalam cerita film. Fungsi kostum menurut 

Pratista (2008) adalah sebagai penunjuk dari ruang dan waktu, status sosial, 

kepribadian peaku dalam cerita, penggerak cerita, serta image (citra) 

tokohnya. Sementara untuk tata rias Pratista mengungkapkan ada dua  

fungsi, yakni untuk menunjukan usia dan untuk menggambarkan wajah 

nonmanusia.  

Bordwell dan Thompson (2008:119)  juga  menuliskan kostum dan 

tata rias memiliki fungsi yang spesifik dan punya kontribusi yang besar 

dalam film. Dalam beberapa film, kostum memang cukup bergaya sehingga 

menyita perhatian dengan kualitas grafis yang dimunculkan. Kostum 

seringkali dikaitkan dengan setting karena pembuat film biasanya ingin 

menekankan figur manusia dengan setting sebagai latar belakang yang 

kurang lebih bersifat netral, sementara kostum berperan untuk membantu 

memperkuat karakter. Penggunaan kostum juga sangat berkaitan erat 

dengan tata rias (make up) para aktor. Tata rias wajah pada awalnya 

digunakan karena proposisi wajah para aktor kerap tidak tertangkap dengan 

baik oleh kamera. Oleh karena itu, selain menggunakan kostum, 

penggunaan tata rias wajah turut membantu demi memberi kelengkapan 
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penampilan para aktor. Hingga saat ini, tata rias telah sering digunakan 

untuk meningkatkan tampilan aktor di layar. 

Tata rias juga dibuat sedemikian rupa agar menutupi bagian yang tak 

ingin diperlihatkan, namun juga kerap dibuat untuk menonjokan espresi dari 

wajah sang aktor. Umumnya kamera menangkap gambar yang sangat detail 

sehingga beberapa kerutan atau kulit yang kendur akan terlihat, disinilah 

tata rias berfungsi untuk mengatasinya. Seringkali penonton berasumsi 

bahwa pemain wanita akan memakai lisptik dan kosmetik lainnya, tetapi 

saat ini para pemain pria pun sering mengenakan riasan untuk keperluan 

film.  

3. Lighting (Pencahayaan) 

Lighting merupakan salah satu bagian yang tak dapat dilewatkan 

karena diperlukan untuk memberikan efek visual dalam film. Berdasarkan 

penjelasan Bordwell dan Thompson, banyak efek gambar yang berasal dari 

manipulasi pencahayaan. Dalam film, pencahayaan lebih dari sekedar 

penerangan yang memungkinkan penonton untuk melihat aksi sang aktor. 

Area yang lebih terang dan yang lebih gelap di dalam frame membantu 

untuk menciptakan komposisi keseluruhan dari setiap bidikan dan dengan 

demikian menarik perhatian penonton terhadap objek atau aksi tertentu. 

Pencahayaan juga bisa mengartikulasikan tekstur; lekuk wajah, potongan 

kayu, jejak jaring laba-laba, kilau kaca, kilau permata dan lain sebagainya. 

Pencahayaan membentuk objek dengan membuat highlight (sorotan) dan 

bayangan. Higlight ialah sorotan kecerahan yang relatif berada di 

permukaan suatu objek. Jika permukaannya halus seperti kaca, highlight-
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nya cenderung berkilau. Tetapi jika permukaannya lebih kasar seperti batu, 

maka sorotannya lebih menyebar (Bordwell & Thompson, 2008:124). 

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi pencahayaan 

menurut Semedhi (2011: 69-70) dalam buku SINEMATOGRAFI-

VIDEOGRAFI Suatu Pengantar, yaitu kualitas cahaya, suhu warna, dan 

kekuatan cahaya. Kualitas cahaya diukur dari ketajamannya, kualitas cahaya 

terbagi menjadi: 

a. Hard Light, yaitu cahaya yang sangat tajam. Berasal dari sorotan 

lampu yang kemudian fokusnya diarahkan (spot light), ciri-cirinya 

adalah dapat menampilkan objek secara detail. 

b. Soft Light,yaitu cahaya yang lunak atau lembut. Berasal dari spot 

light (lampu yang cahaya tidak terlalu fokus) dan umunya 

dilengkapi dengan alat pemecah cahaya (diffuser). Soft light juga 

dapat bersumber dari cahaya matahari yang tidak langsung. Ciri 

khas cahaya ini adalah memunculkan tampilan gambar yang 

merata, tidak terlalu tajam dan detail karena tak ada bayangan. 

c. Ultra Soft Light, cahaya yang sangat lunak. Untuk mendapatkan 

cahaya ini dapat dilakukan dengan menempatkan alat pemecah 

cahaya (diffuser) maupun menggunakan reflektor yang lunak 

seperti kain dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar gambar 

yang diperoleh bisa terlihat lebih halus. Umumnya ultra soft light 

cocok dalam pengambilan gambar yang close up terhadap wajah 

yang berjerawat sehingga dapat tersamarkan. 
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Selanjutnya ada suhu warna, yang terbagi menjadi; Day Light (cahaya 

matahari), ciri khususnya adalah warna yang dihasilkan di layar akan 

terlihat kebiru-biruan (bloeish); tungsten yaitu cahaya buatan, khususnya 

menggunakan lampu pijar, ciri khas dari cahaya ini adalah berwarna 

kemerahan (reddish) di layar.  

Kemudian ada intensitas cahaya, yaitu kuat-tidaknya suatu cahaya itu 

digunakan (Semedhi, 2011:70-71). Untuk membuat gambar yang baik 

sesuai dengan yang diinginkan, diperlukan intensitas cahaya yang memadai. 

Dilihat dari segi artistiknya, untuk menghasilkan intensitas cahaya yang 

baik perlu diperhatikan penempatan sumber cahaya. Penempatan sumber 

cahaya menurut Semedhi sendiri terbagi menjadi empat golongan, yaitu: 

1. Key light, yaitu cahaya dengan intensitas paling besar dan 

merupakan sumber cahaya utama yang sering digunakan. 

2. Fill light, sumber cahaya penyeimbang. Berfungsi sebagai 

pengurangan bayangan yang muncul dari objek yang memperoleh 

sinar dari key light. 

3. Back light, sumber cahaya yang diletakkan di atas objek untuk 

memberi kesan tiga dimensi. Umumnya cahaya ini hanya sebatas 

diarahkan ke pundak atau rambut objek yang akan diambil 

gambarnya. 

4. Background light, sumber cahaya yang ditempatkan di belakang 

objek dengan tujuan agar cahaya yang jatuh di latar belakang dapat 

hilang. Biasanya cahaya ini intensitasnya cukup kuat untuk 
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mengurangi bayangan yang disebabkan karena kuatnya sinar fill 

light dan key light (dalam Semedhi, 2011:72-73) 

4. Aktor dan Pergerakannya 

Bagian ini tentu saja juga menjadi salah satu hal yang turut berperan 

penting dalam aspek mise en scene, ialah mengontrol pemain dan 

pergerakannya. Suatu film membutuhkan pemain untuk memerankan tokoh 

yang ada dalam ceritanya. Namun perlu untuk diketahui juga bahwa wujud 

dari para pemain pun beragam dan hal utama yang menentukan keberhasilan 

sebuah film ialah penampilan akting dari pemain tersebut. Adapun jenis-

jenis karakter yang umumnya menjadi tokoh cerita dalam film menurut 

Pratista (2008:80), yaitu; karakter manusia, karakter nonmanusia, karakter 

nonfisik, dan karakter animasi. Sementara itu, jenis-jenis pemain dapat 

dibagi menjadi; figuran, aktor amatir, aktor profesional, bintang, superstar, 

dan cameo.  

Sedangkan untuk akting (pergerakan) pemain, pada dasarnya dibagi 

menjadi dua, yakni secara visual dan audio. Visual berarti menyangkut 

dengan aspek fisik, dan audio menyangkut dengan aspek suara. Akting 

seorang pemain juga dipengaruhi beberapa hal seperti, alur cerita, genre, 

gaya sinematik, bentuk fisik, wilayah (negara), periode, ras dan lain 

sebagainya. Bahkan gaya gestur pemain pun juga bisa berbeda karena 

disebabkan oleh perbedaan wilayah. Dalam pencapaian realistiknya, akting 

pemain kerap diperdebatkan. Pencapaian realistik sendiri terdiri dari; 

penampilan fisik, gestur, ekspresi, serta gaya bicara yang sama dengan 

seseorang dalam kenyataan sehari-hari. Namun tidak semua film berusaha 
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untuk mencapai unsur realistik, contohnya seperti film-film fiksi ilmiah, 

fantasi, horor, atau komedi yang sering menampilkan adegan yang tidak 

realistik (Pratista, 2008:84-85). 

Aspek-aspek mise en scene ini adalah segala hal yang umumnya 

dipersiapkan dan dibuat sedemikian rupa untuk ditampilkan ke dalam 

kamera. Mise en scene sendiri memiliki keterkaitan dengan teori dramaturgi 

menurut Erving Goffman. Mengutip tulisan Widodo (2010) dalam jurnal 

eletronik Ainal Fitri, teori dramaturgi menjelaskan bahwa apa yang 

ditunjukan dalam drama atau teater menggambarkan bagaimana seorang 

aktor berperan sebagai orang lain, sehingga penonton dapat memahami 

peran yang dimainkan aktor tersebut. Mise en scene disini bila dilihat dari 

teori dramaturgi, tentu bertujuan untuk menunjukan serta menggambarkan 

sebuah peristiwa dalam film kepada penontonnya. Aspek-aspek mise en 

scene inilah yang berperan sebagai penunjang agar peristiwa dalam film 

dapat menjadi senyata mungkin sehingga penonton dapat menangkap situasi 

apa yang terjadi dalam film tersebut. 

 

b. Sinematografi 

Sinematografi (secara harafiah, disebut sebagai writing in movement) dan 

sebagian besar bergantung pada fotografi (writing in light). Sinematografi bila 

dipahami, sebenarnya merupakan cara mengontrol dan mengatur kamera agar 

sebuah adegan dapat diambil dalam film (Bordwell & Thompson, 2008:162).  

Sedangkan sinematografi menurut Pratista (2008:89) terbagi menjadi tiga aspek: 

Kamera dan Film, framing atau pembingkaian, serta durasi gambar. Kamera yang 
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digunakan dalam produksi film dapat dibagi menjadi dua, yaitu kamera film dan 

kamera digital. Kamera film menggunakan format seluloid dan kerap dipakai 

membuat film cerita di bioskop, sementara kamera digital menggunakan format 

video dan biasanya dipakai untuk pembuatan film independen. Kamera dan Film 

meliputi teknik-teknik yang dilakukan melalu kamera, yakni: 

 Tonalitas (pewarnaan), mencakup kontras dan brightness serta warna.  

 Penggunaan lensa, terdiri dari; short focal lenght atau wide-angle 

Normal focal lenght, Long focal lenght, Zoom, Deep focus dan rack 

focus, dan efek khusus. 

 Kecepatan gerak gambar, yakni slow motion, fast motion, reverse 

motion. 

Kemudian ada Framing (pembingkaian), yang merupakan hubungan 

antara kamera dengan objek yang diambil, misalnya batasan pengambilan gambar 

(frame), jarak, ketinggian, pergerakan kamera dan seterusnya. Framing sangat 

berperan penting dalam sebuah film cerita karena merupakan “jendela” bagi 

penonton untuk melihat seluruh jalinan peristiwa dalam film tersebut. Framing 

pun sangat berpengaruh pada persepsi penonton terhadap sebuah gambar atau 

shot. Ada beberapa unsur dalam framing, diantaranya yang umumnya diketahui 

adalah jarak, sudut dan pergerakan kamera. A) Jarak, adalah jauh-dekatnya 

pengambilan gambar melalui kamera dengan objek yang ada dalam frame. 

Ukuran jarak pengambilan gambar dengan kamera, terbagi menjadi; Extreme long 

shot (jarak paling jauh), umumnya digunakan untuk memperlihatkan 

pemandangan yang luas. Long shot, jarak yang digunakan untuk memperlihatkan 

secara fisik seluruh tubuh objek baik dari kepala hingga kaki, dengan tampilan 
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latar belakangnya yang juga masih dominan. Medium long shot (jarak medium), 

shot dengan jarak ini hanya memperlihatkan setengah tubuh manusia saja, yaitu 

dari kepala hingga bawah lutut. Medium close up, jarak shot-nya lebih dominan 

menampilkan  tubuh manusia dari dada hingga ke atas (kepala). Close up, jarak 

pengambilan gambar yang menampilkan secara detail sebuah objek. Seperti 

mengambil shot wajah manusia dengan jarak close up untuk menampilkan 

ekspresi wajah tersebut. Hal yang perlu diingat adalah jarak shot yang disebutkan 

di atas bukanlah sesuatu yang bersifat baku. Para pembuat film dapat 

menggunakan jarak apa saja sesuai kebutuhan, tuntutan maupun selera, tanpa 

harus terpaku pada jarak shot tertentu.  B) Sudut, yaitu angle atau sudut pandang 

kamera dalam mengambil gambar dari objek di frame. Sudut terbagi menjadi; 

High-angle, pengambilang gambar dari atas (kamera ditempatkan di tempat yang 

lebih tinggi dari objek). Digunakan untuk memberikan kesan pada objek sehingga 

terlihat kecil, lemah, ataupun terintimidasi. Low-angle, pengambilan gambar dari 

bawah (kamera ditempatkan di posisi bawah objek). Memberikan kesan objek 

terlihat lebih besar, dominan, berkuasa, kuat dan percaya diri. Kebanyakan film 

umumnya menggunakan staight-on angle atau yang dikenal juga dengan sebutan 

high angle, sementara penggunaan low angle dan high angle hanya untuk 

menunjukan objek yang posisinya lebih rendah maupun tinggi dari posisi kamera. 

Kemudian C) Pergerakan kamera, pada dasarnya aspek ini dilakukan untuk 

mengikuti pergerakan dari objek serta menggambarkan suasana di sebuah lokasi. 

Pergerakan kamera terdiri dari; Pan (pergerakan kamera secara horizontol, yakni 

ke kanan dan ke kiri), Tilt (pergerakan kamera secara vertikal, yaitu ke atas dan 

bawah), Tracking (pergerakan kamera dari perpindahan posisi kamera secara 
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horizontal), dan Crane shot, (pergerakan kamera dari perpindahan posisi kamera 

secara vertikal), (Pratista, 2008:104-110). 

Selanjutnya ada durasi gambar mencakup penjang-pendeknya waktu yang 

dibutuhkan untuk pengambilan gambar objek melalui kamera. Menurut Pratista, 

durasi sebuah gambar memiliki kontribusi yang cukup pokok karena menunjukan 

durasi cerita yang berjalan pada sebuah shot sesuai dengan konteks naratifnya. 

Durasi cerita film juga biasanya sama dengan durasi  shot-nya. Umumnya durasi 

sebuah shot film produksi Holliwood diperlukan 5 detik, namun kemudian 

bertambah menjadi 10 detik. Sehingga bila berbicara mengenai durasi dalam film 

sudah tentu tidak akan asing dengan teknik long take, yaitu pengambilan gambar 

dengan durasi yang cukup lama. 

 

c. Editing 

Editing yang dimaksudkan disini ialah kegiatan penyuntingan yang 

dilakukan pada proses pascaproduksi. Editing merupakan teknik – teknik yang 

digunakan untuk menghubungkan tiap shot yang telah direkam melalui kamera 

(Pratista, 2008:12). Proses editing biasanya menggabungkan maupun memotong 

shot-shot yang dirasa perlu, serta menambahkan efek sebagai pelengkap dalam 

sebuah adegan.  

Editing pun menurut Pratista (2008:123-126) juga memiliki indikator-

indikator yang mendasarinya yakni, bentuk editing dan aspek editing. Bentuk 

editing ialah transisi shot dalam film yang dilakukan dengan empat cara, yakni 

cut, wipe, dissolve, dan fade. Cut, adalah transisi atau perpindahan satu shot ke 

shot lainnya secara langsung dan merupakan bentuk editing yang sangat fleksibel 
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sehingga sering sekali digunakan dalam jenis film apapun. Wipe, yaitu 

perpindahan shot yang ciri khasnya ialah frame dari sebuah shot akan bergeser 

ketika melakukan transisi, seperti; ke arah kiri, kanan, atas, bawah, maupun ke 

arah lainnya, hingga kemudian berganti ke shot yang baru. Dissolve, merupakan 

perpindahan shot yang pada prosesnya akan terlihat gambar pertama (A) dan 

gambar setelahnya (B) bertumpuk selama beberapa saat. Ketika bertransisi, shot A 

perlahan tampak bertumpuk dengan bayangan dari shot B, kemudian shot A akan 

menghilang shot B akan muncul secara jelas. Fade, ialah perpindahan shot yang 

mana gambar secara bertahap intensitas cahayanya semakin gelap hingga seluruh 

frame berubah warna menjadi hitam, lalu dari  frame yang hitam akan muncul 

gambar setelahnya secara perlahan seiring dengan warna yang kembali menerang.  

Sedangkan untuk aspek editing sendiri menurut Pratista (2008: 127-131) 

ialah teknik editing yang memungkinkan pembuat film untuk memilih atau 

mengontrol empat wilayah dasar, yaitu: 

a. Kontinuitas Grafik, yaitu melakukan perubahan shot dengan 

berdasarkan pada kesamaan gambar. 

b. Aspek ritmik, yaitu mengontrol panjang-pendeknya (durasi) sebuah 

shot sesuai dengan ritme editing dan tuntutan naratif serta estetik. 

c. Aspek Spasial, yaitu menggunakan beberapa potongan shot yang 

berbeda untuk kemudian disatukan sehingga memungkinkan untuk 

memanipulasi ruang dan waktu karena diambil secara terpisah. 

d. Aspek Temporal, yaitu teknik editing yang secara temporal dapat 

berupa waktu yang terhubung (editing kontinu) serta dapat pula 

berupa lompatan waktu (editing diskontinu). Editing kontinu biasanya 
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dilakukan pada adegan yang terjadi di ruang yang sama. Namun dapat 

pula dilakukan dalam ruang atau lokasi yang berbeda untuk 

menghubungkan aktifitas yang saling berhubungan langsung. 

Sedangkan editing diskontinu umumnya terjadi diruang yang berbeda 

dan dengan lompatan atau jarak waktu tertentu, baik itu detik, menit, 

jam, hari, tahun dan seterusnya. Teknik kilas-balik dan kilas-depan 

merupakan bagian dari editing diskontinu. Kemudian, teknik wipe, 

dissolve, dan fade seringkali menjadi alat pokok bagi editing kontinu. 

 

d. Suara 

Suara ialah segala bentuk bunyi-bunyian yang dapat ditangkap oleh indera 

pendengaran. Suara dalam film juga berperan penting dalam pembuatan film, 

karena mampu menjadi pelengkap dari visual yang ditampilkan. Sebagai produk 

audio visual, tentunya film tak hanya sekedar berfokus pada tampilan visual saja 

namun juga memperhatikan penataan suara. Suara dalam film dapat dipahami 

sebagai seluruh suara (audio) yang keluar dari gambar, yakni dialog yang berisi 

percakapan dalam film, kemudian musik yang terdiri dari ilustrasi musik atau 

instrumen dan lagu, serta efek suara. Dialog merupakan hal yang jamak dalam 

sebuah film cerita dan beberapa sineas dikenal menekankan pada dialog sebagai 

kekuatan filmnya. Musik, baik ilustrasi (instrumen) maupun lagu sama-sama 

merupakan elemen penting dalam memperkuat mood, nuansa serta suasana sebuah 

film. Sementara efek suara berperan sebagai pengisi suara latar dalam film 

(Pratista, 2008:149-156).  
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Di lain sisi, tata suara sangat membantu dalam membangkitkan suasana 

atau mood yang ingin dicapai dalam suatu film. Adapun jenis tata suara memuat 

tiga elemen yang terdiri dari dialog, musik, dan efek suara (sound effect). Suara 

dialog ialah suara yang dihasilkan dari alat perekam untuk membuat film. Ada 

dua cara perekaman dialog yang biasanya dilakukan, yaitu secara langsung atau 

yang biasanya disebut direct recording dan secara tidak langsung, biasa disebut 

after recordeng,atau merekam suara dialog setelah syuting. Selanjutnya ada tata 

suara musik, yang dibagi menjadi dua, yakni ilustrasi musik (music illustration) 

dan theme song. Ilustrasi musik adalah suara yang dihasilkan dari instrumen 

musik maupun bukan dan bertujuan untuk memperkuat suasana suatu adegan. 

Theme song adalah lagu yang digunakan sebagai bagian dari identitas sebuah film, 

yang dapat berupa lagu yang sengaja ditulis untuk  film tersebut ataupun lagu 

yang telah populer. Efek suara adalah suara yang dihasilkan dari sebuah objek dan 

ditimbulkan oleh semua aksi dan reaksi yang terdapat dalam film (Effendy, 

2002:67). 

Menuliskan jenis penataan suara menurut versi Semedhi, yaitu IT sound, 

ilustrasi, narasi, sound effect, score music, mikrofon. A) IT sound adalah jenis 

suara yang berasal dari suara alami objek-objek yang ditangkap oleh layar, 

misalnya suara tembakan pistol ataupun suara manusia yang bernyanyi. Bisa 

dikatakan IT sound adalah suara asli yang terekam dalam proses produksi dan tak 

boleh dihilangkan. B) Ilustrasi adalah suara musik untuk mengiringi suasana 

dalam sebuah adegan dan digunakan sebagai bumbu dari tayangan. Umumnya 

ilustrasi menggunakan musik instrumental tanpa ada suara vokalnya. C) Narasi 

yakni kata atau kalimat yang disampaikan (umumnya hanya berupa suara saja) 



23 

 

dengan tujuan untuk memperjelas sekaligus mendukung visual yang ditampilkan. 

D) Sound Effect adalah pemberian tambahan efek suara untuk lebih menegaskan 

makna ataupun maksud dari peristiwa dalam shot atau adegan di film. Sound 

effect juga berkontribusi sebagai pelengkap situasi adegan dalam film. E) Score 

music berfungsi memperkutat efek visual dengan menciptakan irama struktural 

sehingga memicu reaksi emosional para penonton. F) Mikrofon yaitu suara yang 

dihasilkan dari alat mikrofon yang umumnya digunakan untuk rekaman (Semedhi, 

2011:76-80). 

 

1.4. Struktur Kategori 

Pembuatan struktur kategori ini bertujuan untuk mempermudah peneliti 

dalam menganalisis data yang diperoleh. Kategori yang ditetapkan dalam 

penelitian ini adalah unsur sinematik yang terdapat dalam film Indonesia “Sweet 

20” dan film Korea “Miss Granny”. Dalam penelitian ini kategorisasi mencakup 

scene atau adegan yang serupa dari segi alur cerita, untuk dilihat unsur sinematik 

kedua film tersebut. Kategorisasi dari unsur sinematik disini terbagi menjadi 

empat bagian, penjelasannya sebagai berikut: 

a. Mise en Scene dalam adegan yang meliputi : 

1. Setting: Latar tempat dan waktu yang ada dalam sebuah adegan film  

a. Latar tempat: lokasi yang digunakan dalam sebuah adegan film. 

b. Latar waktu: waktu pagi, siang dan malam yang menunjukan 

terjadinya peristiwa dalam adegan film. 
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2. Kostum dan tata rias: pakaian serta dandanan yang digunakan para tokoh 

dalam adegan film. Misalnya seperti pakaian dan dandanan yang rapi, 

menor, sederhana, glamour dan sebagainya. 

3. Lighting: Teknik pencahayaan yang dilakukan dalam adegan film. 

Teknik pencahayaan disini berfokus pada kualitas cahaya, yaitu: 

a. Hard Light: Cahaya yang sangat tajam dan menampilkan gambar 

yang detail serta bayangan tokoh dalam adegan film. 

b. Soft Light: Cahaya yang lembut dan merata serta tidak menimbulkan 

bayangan tokoh yang direkam dalam adegan film. 

c. Ultra Soft Light: Cahaya yang sangat lembut, dapat menampilkan 

gambar yang halus, umumnya untuk gambar wajah dari jarak dekat 

dalam adegan film. 

4. Aktor dan pergerakannya: Tokoh utama serta kegiatan yang 

dilakukannya dalam sebuah adegan film.  

b. Sinematografi (berfokus pada bagian framing) dalam adegan yang meliputi: 

1. Jarak pengambilan gambar kamera dengan objek (tokoh/pemain) dalam 

adegan film. 

a. Extreme long shot: Jarak yang sangat jauh, untuk memperlihatkan 

pemandangan yang luas dalam adegan film 

b. Long shot : Jarak jauh, untuk memperlihatkan keseluruhan tubuh 

tokoh beserta latar belakangnya dalam adegan film. 

c. Medium long shot : Jarak medium, untuk memperlihatkan setengah 

tubuh dari kepala hingga pinggang atau lutut tokoh dalam adegan 

film. 
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d. Medium close up : Jarak dekat medium, untuk memperlihatkan tubuh 

dari kepala hingga dada tokoh dalam adegan film. 

e. Close up : Jarak dekat, untuk menampilkan wajah tokoh dalam 

adegan film. 

2. Sudut (angle): posisi pengambilan gambar melalui kamera dari beberapa 

sudut dalam adegan film. 

a. High angle : Sudut pengambilan gambar kamera dari atas tokoh 

dalam adegan film. 

b. Low angle :  Sudut pengambilan gambar kamera dari bawah tokoh 

dalam adegan film. 

c. Normal angle : Sudut pengambilan gambar kamera yang lurus sejajar 

dengan tokoh dalam adegan film. 

3. Pergerakan kamera: Perpindahan kamera ketika merekam tokoh dalam 

adegan film.  

a. Pan : Pergerakan kamera secara horizontal, baik ke kanan maupun ke 

kiri dalam adegan film. 

b. Tilt : Pergerakan kamera secara vertikal, baik ke atas maupun ke 

bawah dalam adegan film. 

c. Tracking : Pergerakan kamera akibat perpindahan posisi kamera 

secara horizontal dalam adegan film. 

d. Crane shot : Pergerakan kamera akibat perpindahan posisi kamera 

secara vertikal dalan adegan film. 

c. Bentuk Editing dalam adegan yang meliputi: 

1. Cut; perpindahan shot ke shot secara langsung dalam adegan film. 



26 

 

2. Wipe; perpindahan shot ke shot baik dari arah kanan, kiri, atas, dan 

bawah dalam adegan film. 

3. Dissolve; perpindahan shot ke shot dengan cara gambar shot pertama 

bertumpuk pada shot kedua dalam adegan film. 

4. Fade; perpindahan shot ke shot dengan cara shot pertama perlahan 

berubah menjadi gelap kemudian diganti dengan shot kedua dalam 

adegan film. 

d. Suara dalam adegan meliputi: 

1. Instrumen: Alunan suara yang dihasilkan dari alat musik dan tanpa suara 

vokal yang digunakan sebagai penunjang audio dalam adegan film. 

2. Musik: Lagu yang digunakan sebagai penunjang dalam adegan film. 

3. Dialog: Percakapan yang ada dalam adegan film. 


