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Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini berisikan pengetahuan sinematografi dalam
film yang meliputi teori dan konsep sinematografi,
pengaturan kamera, serta penempatan dan pergerakan
kamera, visual storytelling, audio untuk mendukung
visual storytelling, aturan sinematografi, untuk
digunakan dalam merancang produksi film animasi, dengan
didukung oleh pengetahuan dasar papan cerita dan
ekspresi animatik.



SINEMATOGRAFI

Sinematografi tidak hanya sekedar tindakan dari karya
fotografi. Lebih dari itu, sinematografi merupakan proses
penggalian ide, aksi, subteks emosional, tone dan
semua bentuk komunikasi non-verbal dan
menggabungkannya dalam terminologi visual.

Ide berarti sebuah gagasan. Gagasan tidak hanya sekedar
gagasan melainkan ide yang dapat direalisasikan dalam
penuangan bentuk film dan kemampuan teknologi yang
ada.



SINEMATOGRAFI

Aksi merupakan kekuatan utama dalam sinematografi.
Harus dibedakan aksi dalam dunia nyata dan aksi yang
digunakan untuk konsumsi film. Adegan perkelahian yang
tanpa alur di dunia nyata akan dikemas dengan koreografi
pada sinematografi

Subtex emosional merupakan bahasa yang tidak
terlukiskan melalui kata namun dapat berbicara seperti
halnya berkata hanya dengan menunjukkan visual. Seperti
kamera traking in untuk sebuah adegan yang dipentingkan
dan memberi kesan mendalam pada subyek



SINEMATOGRAFI

istilah tone di sinematografi tetap berhubungan dengan
bahasa visual dan teori warna atau orang menyebutnya
dengan istilah tonal

Menyampaikan pesan tidak hanya melalui dialog tokoh.
Terlalu banyak dialog akan membosankan. Oleh karena itu
sinematografi hadir untuk bisa menyampaikan pesan lewat
medium lain. Misalnya musik, transisi, warna, angle
kamera, posisi tokoh, dan lain sebagainya.



INTERLACED DAN PROGRESSIVE SCAN

Interlaced maupun Progressive Scan sering kita 
jumpai dalam dunia multimedia, termasuk televisi 
maupun streaming online video seperti youtube

1080i atau 1080p 

Simbol i dan p di belakang menunjukkan kualitas 
video. i digunakan untuk Interlaced, 
dan p digunakan untuk Progressive



INTERLACED SCAN

Interlaced scan adalah metode menampilkan gambar pada 
layar dengan cara kerja membagi dua frame yang 
digunakan pada layar. Misalnya, kita mempunyai layar 
dengan kualitas 60 fps (frame per second), maka interlaced 
scan akan membagi 2 bagian, yaitu 30 garis ganjil atau 
dikenal dengan istilah Odd Lines dan 30 garis genap 
atau Even Lines



INTERLACED SCAN



Kedua garis Odd 
Lines dan Even Lines ini 
tampil secara bergantian 
sesuai urutan gambar 
aslinya. Karena memiliki 
keceparan 30fps dalam 
tiap tiap lines, yaitu 
sekitar 1/30 detik, maka 
pergantian tampilan 
gambar antara Odd Lines 
dan Even Lines ini tidak 
tertangkap mata manusia 
dan membuat seolah olah 
menjadi tampilan gambar 
yang utuh

INTERLACED SCAN



Interlaced scan saat ini masih digunakan banyak 
Broadcast TV Nasional, karena kebanyakan 
masyarakat Indonesia masih menggunakan layar 
CRT (Cathode Ray Tube) atau layar tabung yang 
kerjanya menggunakan sistem Interlaced ini. 

Contoh Braodcast yang menggunakan HD 
Interlaced adalah HBO 

INTERLACED SCAN



PROGRESSIVE SCAN 

Progressive Scan, metode yang digunakan 
dengan cara menampilkan frame/gambar 
langsung sesuai resolusi aslinya. Misal 720p, 
maka 720 garis horizontal akan tampil secara 
penuh dalam satu frame, seperti menampilkan 
foto



PROGRESSIVE SCAN 

Metode Progressive Scan jauh lebih unggul dibanding 
Interlaced. Namun, bukan berarti Progressive tidak 
memiliki kelemahan

https://2.bp.blogspot.com/-ZqioNYh401E/WfUqYUXB8wI/AAAAAAAADNU/XhJldU1XgQgBsrpEOMFY9ReFQVMt50XdACLcBGAs/s1600/interlacedvsprogressive+perbedaanya.jpg


SINEMATOGRAFI

PERBEDAAN INTERLACED DAN PROGRESSIVE

https://1.bp.blogspot.com/-hbFwDtFko4A/WfUqaskVUtI/AAAAAAAADNY/81ubtoHblSs9LX5LQEi32MXvefQ_6BPzgCLcBGAs/s1600/interlaced-vs-progressive-scan+perbedaan.jpg


SINEMATOGRAFI

Kelebihan Interlaced
1. Lebih sedikit memerlukan bandwith
2. Frame rate lebih stabil

Kekurangan Interlaced
1. Teknologi CRT yang mulai ditinggalkan, sehingga Interlaced 
juga lama kelamaan akan ditinggalkan

2. Terlihat garis-garis ketika gerak pada video lebih cepat 
daripada frame rate

3. Karena gambar dibagi menjadi 2 bagian garis, susah untuk 
diedit



SINEMATOGRAFI

Kelebihan Progressive
1. Kualitas lebih bagus, walau saat di pause sekalipun
2. Render Image nya mudah untuk diedit
3. Lebih modern, karena digunakan dalam LCD/LED

Kekurangan Progressive
1. Memerlukan biaya bandwith yang besar,
2. Biaya lebih mahal



SINEMATOGRAFI

Ketika membuat project atau sequence di software 
editing, ada satu parameter yang harus ditentukan, 
yaitu Field Dominance.

Field Dominance akan berpengaruh pada cara monitor 
menampilkan video.



SINEMATOGRAFI

Field Dominance akan berpengaruh pada cara monitor 
menampilkan video.



SINEMATOGRAFI

Field Dominance akan berpengaruh pada cara monitor 
menampilkan video.



SINEMATOGRAFI

Field Dominance ini merujuk pada dua cara monitor 
menampilkan video, yaitu interlace dan progressive.
Banyak sekali yang tidak paham soal ini. Akibatnya 
banyak tayangan (TV) yang bergetar, gerakan objek tidak 
mulus, seakan berbayang

Interlace dan Progressive bukan soal selera. Tapi ada 
latar belakang teknis di belakangnya.

ada dua standar format Full 
HD: 1080i dan 1080p. Huruf i dan p di sana pun 
mewakili dua mode itu, interlace atau progressive.

Presenter
Presentation Notes
interlace dan progressive bukan soal selera. Tapi ada latar belakang teknis di belakangnya.Ingat.. ada dua standar format Full HD: 1080i dan 1080p. Huruf i dan p di sana pun mewakili dua mode itu, interlace atau progressive.



SINEMATOGRAFI

Untuk memahami dari mana munculnya interlace dan 
progressive, harus mengerti dulu seluk beluk frame rate.

Frame rate adalah banyaknya gambar yang diputar 
dalam satu detik. Biasa diukur dalam fps (frame per 
second).



SINEMATOGRAFI

Semakin tinggi frame rate, semakin 
realistis gerakan objek dalam video



SINEMATOGRAFI

Ahli psikologi menyebutkan bahwa 16 fps, yaitu 16 gambar dalam satu 
detik, sudah cukup untuk menipu otak mempersepsikan gerakan 
(perception of motion).

Maka di jamannya (sekarang pun masih dipakai).. digunakanlah 
standar 24 fps.

Tapi ada masalah yang muncul ketika itu.
Yaitu flicker.



SINEMATOGRAFI

flicker

Proyektor menyinari film (seluloid) untuk menampilkan gambar ke layar.
Sebetulnya cahaya dari proyektor itu tidak terus menerus menyinari film. Tapi 
ada jeda di mana cahaya itu di-blokir ketika frame diganti. Itu diperlukan 
supaya pergantian frame tidak terlihat ‘ngeblur’.

Itulah yang menimbulkan flicker. Karena cahayanya ‘putus-putus’



SINEMATOGRAFI

TV pun harus memutar frame rate yang cukup agar 
flicker tidak terlihat. Flicker di TV terjadi karena 
monitor pun harus me-refresh setiap gambar di layar 
(diukur dalam refresh rate).

Dari sinilah muncul teknik interlace dalam TV.

Presenter
Presentation Notes
TV pun harus memutar frame rate yang cukup agar flicker tidak terlihat. Flicker di TV terjadi karena monitor pun harus me-refresh setiap gambar di layar (diukur dalam refresh rate).Dari sinilah muncul teknik interlace dalam TV.



SINEMATOGRAFI

Gambar yang terbentuk di TV tabung 
dijalankan dengan cara menembakkan 
elektron ke layar. Ketika elektron itu 
menyentuh layar, maka sebuah titik di layar 
akan bercahaya (dalam LCD disebut piksel). 
Si penembak elektron itu harus menyusun 
setiap titik di layar sampai penuh dari kiri ke 
kanan di setiap barisnya sampai penuh. Dan 
itu harus dilakukan setiap frame.

Presenter
Presentation Notes
Proses ini disebut scanning.



SINEMATOGRAFI

Proses ini disebut scanning.

Presenter
Presentation Notes
TV pun harus memutar frame rate yang cukup agar flicker tidak terlihat. Flicker di TV terjadi karena monitor pun harus me-refresh setiap gambar di layar (diukur dalam refresh rate).Dari sinilah muncul teknik interlace dalam TV.



SINEMATOGRAFI

Interlace dan Progressive bukanlah persoalan sepele. Terutama buat 
yang memproduksi tayangan untuk TV (TV Commercial, program TV, 
Videoklip, dll).
Catat selalu:

1. TV selalu dibroadcast dalam mode intelace (setidaknya sebelum 
TV Digital resmi digunakan)

2. Video ber-interlace akan tampak bergaris di monitor komputer, tapi 
normal di TV

3. Untuk selain tayang di TV, gunakan progressive. Pastikan setting 
Upper dan Lower benar untuk sequence interlace

4. Foto, logo, grafis.. pastikan diberi filter De-Interlace sebelum 
digunakan di sequence interlace



SINEMATOGRAFI

NTSC dan PAL

Presenter
Presentation Notes
�



SINEMATOGRAFI

NTSC dan PAL adalah dua jenis tipe video standard yang 
sering digunakan diseluruh belahan dunia 

Presenter
Presentation Notes
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SINEMATOGRAFI

NTSC adalah sistem televisi analog yang digunakan di 
Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk 
Amerika dan beberapa bagian Asia Timur. 

Namanya diambil dari National Television System(s) 
Committee, badan industri pembuat standar yang 
menciptakannya.

NTSC dikembangkan pada tahun 1950, yang 
mendefinisikan standar video yang dibuat sampai 525 
garis scan horizontal setiap 1/30 detik.



SINEMATOGRAFI

Berikut sedikit keterangan dari NTSC :

Coding time frame : NTSC 29 frames/sec
Coding bitrate : NTSC ibaratnya UHF
Area Grafis NTSC ada yang 16:9 seperti film wide / layar 
lebar, bioskop atau plasma HDMI. 
Ada juga yang 4:4 alias square-point, seperti Televisi-
televisi jadul di wilayah Inggris, 

TVnya Mr. Bean misalkan, dan sebagainya yang tabung 
gambarnya kotak abis.
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Beberapa tempat yang menggunakan 
format NTSC :

Canada
Chile

Costa Rica
Cuba

Dominican Republic
Ecuador

Japan
Mexico

Nicaragua
Panama

Peru
Philippines

Puerto Rico
South Korea

Taiwan
USA



SINEMATOGRAFI

PAL, kependekan dari Phase-Alternating Line, phase 
alternation by line atau untuk phase alternation line yang 
dalam Bahasa Indonesia memiliki arti garis alternasi fase, 
adalah sebuah encoding berwarna yang digunakan dalam 
sistem televisi broadcast, digunakan di seluruh 
dunia kecuali di kebanyakan Amerika, beberapa di Asia 
Timur (yang menggunakan NTSC), sebagian Timur 
Tengah dan Eropa Timur, dan Perancis (yang 
menggunakan SECAM, walaupun kebanyakan dari 
mereka telah memulai proses menggunakan PAL).

Presenter
Presentation Notes
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SINEMATOGRAFI

PAL dikembangkan di Jerman oleh Walter Bruch, yang 
bekerja di Telefunken, dan pertama kali diperkenalkan 
pada 1967.
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Berikut sedikit keterangan dari PAL :

Coding time frame PAL : 24 frames/sec
Coding bitrate PAL : Ibaratnya VHF. Berbeda ruang bitrate-nya antara 
NTSC dengan PAL
Area grafis PAL : 4:3 seperti TV yang kita tonton biasanya di indonesia.

Beberapa negara yang menggunakan 
format PAL :

Afghanistan
Algeria
Argentina (N)
Austria
Australia
Bangladesh
Belgium
Brazil (M)
China
South Africa

Denmark
Finland
Germany
Hong Kong
Iceland
India
Indonesia
Iraq
Ireland

South W. Africa
Sudan
Sweden
Switzerland
Thailand
Turkey
Uganda
United Kingdom
United Arab Emirates
Yugoslavia
Zambia

Israel
Italy
Jordan
Kenya
Kuwait
Liberia
Malaysia
Netherlands
Nigeria
Norway
New Guinea
Pakistan
Singapore

Presenter
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Baik NTSC atau PAL hanya berlaku untuk Analog Device seperti TV Analog atau Kaset Video Beta / VHS Analaog. Jadi tidak masalah jika sudah Digital (VCD/DVD/HDMI). Baik NTSC dimainkan di PAL atau PAL dimainkan di NTSC, tapi karena beda frame dan bitrate, jika NTSC dimainin di PAL atau sebaliknya, akan terjadi gap atau patah-patah (baik suara maupun gambar) karena media yang dimainkan tidak sesuai dengan media alat bacanya. Hal ini seperti menonton VCD lecet-lecet yang kadang gambar dan suaranya terputus-putus.�



SINEMATOGRAFI

Baik NTSC atau PAL hanya berlaku untuk Analog Device 
seperti TV Analog atau Kaset Video Beta / VHS Analaog. 
Jadi tidak masalah jika sudah Digital (VCD/DVD/HDMI). 
Baik NTSC dimainkan di PAL atau PAL dimainkan di 
NTSC, 

tapi karena beda frame dan bitrate, jika NTSC dimainin di 
PAL atau sebaliknya, akan terjadi gap atau patah-patah 
(baik suara maupun gambar) karena media yang 
dimainkan tidak sesuai dengan media alat bacanya. Hal 
ini seperti menonton VCD lecet-lecet yang kadang 
gambar dan suaranya terputus-putus.



VISUAL
STORYTELLING



Storytelling
Sebuah teknik menyampaikan cerita  
dengan cara mendongeng.
Dalam Storytelling dibutuhkan  
kemampuan penyaji untuk  
menyampaikan sebuah cerita
dengan gaya, intonasi, dan alat bantu  
yang menarik minat pendengar.



Mengapa lewat story ?

Manusia memiliki kemampuan  
lebih baik dalam mengingat  
sebuah kisah
karena mengandung  
muatan emosional

Seni bertutur



Tokoh dongeng



Visual Storytelling
Visual adalah segala hal  
yang berhubungan dengan  
penglihatan

Sedangkan storytelling adalah  
cara yang dilakukan untuk  
menyampaikan suatu cerita  
kepada audience,
baik dalam bentuk kata-
kata,  foto, gambar maupun
suara.



Mengapa lewat
gambar ?

1. Karena bahasa gambar adalah universal.
2. Karena bahasa gambar kredibel/dapat dipercaya.
3. Karena stimuli indera mata lebih persuasif/membuat yakin.



• “ Biarkan gambar atau foto berbicara. “
• Satu gambar, bercerita 1000 kata.”



VISUALSTORYTELING
Seni mengkomunikasikan ide, konsep,  
informasi secara benar, runtun, efektif dalam  
media visual.



Konvensional Visua l Digita l







Visual
Storytelling

• Bercerita melalui rangkaian gambar atau gambar yang  
bercerita (Photo sequence storytelling)

• Dalam visual story telling, penekanannya ada  pada 
rangkaian visualnya. Sedapat mungkin visual dapat  
bertutur sendiri tanpa bantuan text maupun audio..



Photo sequence storytelling



Pada gambar pertama diatas menceritakan bahwa seorang laki-
laki yang datang dari suatu tempat sambil membawa papan 
rambu lalu lintas bergambarkan bis. 

Gambar kedua menceritakan laki-laki tersebut berhenti di 
sebuah jalan dan menancapkan papan rambu lalu lintas yang 
dibawanya ke tanah. 

Gambar ketiga menceritakan laki-laki tersebut sedang 
menunggu kedatangan bis. 

Gambar keempat menceritakan ada 3 orang yang datang 
menghampiri laki-laki, dimana mereka juga sedang menunggu 
bis. 

Gambar kelima menceritakan bis datang menghampiri mereka.

Photo sequence storytelling







Dalam membuat visual storytelling yang baik terdapat 
beberapa struktur cerita yang dapat digunakan

Monomyth: struktur cerita dimana tokoh utama 
melakukan petualangan dengan menghadapi berbagai 
tantangan. Teknik ini dapat membuat penonton merasa 
terlibat dalam sebuah petualangan. Penonton juga dapat 
mempelajari adanya keuntungan di balik keputusan 
mengambil resiko berupa kebijaksanaan dalam 
menghadapi permasalahan
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The Mountain: struktur cerita yang pada awalnya 
membangun setting cerita kemudian dilanjutkan dengan 
beberapa konflik yang mengarah pada konklusi klimaks. 
Struktur ini tidak mengharuskan akhir yang bahagia. 
Penonton dapat merasakan ketegangan dari cerita yang 
dibangun dan mengajarkan bagaimana menghadapi 
berbagai tantangan



Nested Loops: struktur cerita yang menggunakan 
beberapa cerita pendamping untuk menceritakan inti 
cerita. Struktur ini baik untuk menggambarkan jalan 
pikiran hingga menemukan simpulan/pendapat.

In Media Res: struktur cerita ini dimulai di tengah 
ketegangan cerita kemudian diceritakan bagaimana 
awal mulanya dan diteruskan dengan penyelesaian. 
Struktur ini baik untuk meraih perhatian penonton 
hingga tercapainya simpulan. Selain itu, struktur ini 
juga membantu memfokuskan perhatian penonton 
pada bagian terpenting dari sebuah cerita



Rule Of 
Third





Size Shot





Pengaturan Arah Gambar 
(Rooming)



Pengaturan Arah Gambar
(Rooming)

gambar yang terlihat lebih baik jika dapat
memberikan ruang yang lebih besar di
depan hidung gambar yang dihasilkan .
Dengan pengaturan ruang hidung yang
lebih besar dibandingkan ruang belakang,
maka gambar akan tampak lebih hidup,

oleh karena itu, beberapa ahli membuat
teori antara lain



• Nose room harus lebih besar
daripada Back room

• Nose room adalah gambar kosong yang 
terletak didepan muka atau hidung objek

• Back room adalah gambar kosong
dibelakang kepala (terkadang back room 
tidak tersisa atau tidak ada)



• Head room harus lebih besar
daripada foot room.

• Head room adalah gambar kosong diatas
kepala.

• Foot room adalah gambar kosong di 
bawah kaki



• Destination room adalah gambar kosong
di depan gambar yang sedang bergerak, 
ruang kosong sebagai Nose room untuk
benda yang begerak



• Nose room sebenarnya tidak hanya
terbatas untuk membuat gambar untuk
makhluk hidup, namun juga berlaku untuk
benda yang mempunyai bagian depan dan
bagian belakang seperti rumah atau
bangunan yang lain
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