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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Film merupakan salah satu media dalam berkomunikasi. Perpaduan antara 

audio dan visual merupakan salah satu kelebihan film dalam menyampaikan pesan 

yang ingin diutarakan oleh penulis skenario. Selain itu, film juga memiliki eksplorasi 

yang mendalam mengenai suatu fenomena yang ada di dalam masyarakat yang 

kemudian melalui unsur audio visual bisa menyentuh penontonnya secara emosional. 

Saat ini perkembangan film Independent (Indie) di Indonesia juga mulai 

tinggi. Genre yang diambil oleh pelaku perfilman. Akan tetapi, adanya keberagaman 

genre dan tema film yang ada di Indonesia, tidak menjamin kualitas dari film itu 

sendiri. Banyak film di Indonesia yang tidak memiliki kejelasan tema. Seperti 

permasalahan yang marak diperbincangkan adalah film horror di Indonesia yang 

kemudian memasukkan unsur-unsur seksualitas di dalam adegan-adegan filmnya. Hal 

ini yang bertolak belakang dengan produktivitas yang tinggi. Dalam artian, kemajuan 

produktivitas sineas Indonesia, membawa kemunduran bagi kualitas film itu sendiri. 

“Produksi film di Indonesia mulai menunjukkan peningkatan. Untuk kurun 

waktu tahun 2000 sampai 2004, Katalog Film Indonesia 1926-2007 yang disusun JB. 

Kristianto mencatat sebanyak 74 film telah beredar di bioskop.” (Effendy , 2008 :1). 

Film independent atau yang biasa disebut dengan film indie, merupakan salah satu 



2 
 

alternatif dalam dunia sinematografi di Indonesia. Kejenuhan penonton melihat 

rendahnya kualitas cerita dan teknis di dalam film, seakan terobati dengan munculnya 

film-film indie di Indonesia. Film indie berbeda dengan film box office atau film 

komersial yang beredar di bioskop. Film indie tidak berorientasi pada keuntungan 

yang diperoleh dari respon penonton dalam menonton film, akan tetapi kepuasan 

emosional.  

Film indie memiliki keunikan tersendiri dengan mengangkat tema-tema yang 

sederhana namun, menceritakan tema tersebut dengan cara yang berbeda. Terkadang 

tak jarang film indie menceritakan suatu fenomena sederhana dengan sudut pandang 

yang kemudian menjadikan fenomena atau permasalahan itu menjadi rumit dan tidak 

biasa. Hal ini bisa dilihat di film-film seperti film “Cin(T)a”, di mana film itu 

mengangkat tema yang sangat sederhana yaitu kasih sayang. Akan tetapi kemudian 

dengan cara yang indie (tidak biasa), pembuat film membuat permasalahan cinta 

menjadi rumit dengan adanya komplikasi perbedaan suku, agama dan prinsip hidup. 

Inilah kelebihan yang ada pada film indie yang membuat penonton tidak jenuh karena 

seringkali mereka dibuat penasaran. 

Di dalam film, banyak hal yang bisa menjadi faktor pendukung suksesnya 

film tersebut. Hal-hal di luar teknis seperti jalan cerita, tokoh pemeran film, dan 

fenomena yang diangkat oleh film tersebut, merupakan beberapa hal penting yang 

bisa menjadikan sebuah film menarik. Selain hal-hal di luar teknis tadi, hal teknis 

juga sangat penting untuk memainkan emosi ketika melihat film tersebut. Salah satu 
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hal teknis yang seringkali digunakan dalam film indie adalah teknik pengambilan 

gambar. 

Pengambilan gambar adalah bagaimana pembuat film menggambarkan sudut 

pandang indera di dalam film tersebut sehingga film dapat membuat seolah-olah 

penonton berada di dalam adegan film. Ini merupakan hal yang sulit karena setiap 

orang memiliki pandangan, interpretasi dan emosi yang berbeda saat menonton 

sebuah film. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang teknik pengambilan gambar di dalam film. Selain itu, melalui teknik 

pengambilan gambar, pembuat film dapat membangun emosi tertentu pada tiap 

adegan di dalam film. Hal ini yang kemudian menjadikan film tidak menjenuhkan di 

mana ada Klimaks dan anti klimaks sehingga penonton merasa tidak bosan. 

Gaya dari masing-masing sineas dalam menggunakan teknik pengambilan 

gambar di dalam filmnya juga beragam dan inilah yang menjadikan karakter dari 

setiap film berbeda-beda pula. Teknik pengambilan gambar menjadi sesuatu yang 

menarik untuk diteliti karena melalui teknik ini penonton isa lebih dalam lagi dalam 

memaknai sebuah film atau dengan kata lain, adanya teknik pengambilan gambar 

membuat film menjadi jauh lebih dinamis dan emosi di dalam film tersebut bisa 

tergambarkan melalui teknik pengambilan gambar. 

Diantara beberapa film indie yang ada, peneliti memutuskan untuk mengambil 

objek penelitian film “Real Love” karya Olga Lidya. Film ini menceritakan tentang 

dua orang lelaki yang memiliki kepribadian sangan berbeda berebut ingin menjaga 
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kehidupan seorang wanita. Pria yang satu adalah pria yang berpenampilan rapih an 

sangat kaku dan pria yang satu lagi berpenampilan trendy, gaul dan nakal. Mereka 

selalu saja sering memperebutkan siapa yang harus menjaga wanita tersebut. Itu 

membuat wanita tersebut menjadi pusing dan mengusir kedua lelaki tersebut. Karena 

merasa tidak dibutuhkan, kedua lelaki tersebut memutuskan untuk bunuh diri. Wanita 

tersebut pun merasa menyesal, namun setalah ia menyadari, ternyata kedua lelaki 

tersebut tidaklah nyata, mereka hanya kepribadian dari wanita tersebut. 

Dari film ini, ada beberapa teknik pengambilan gambar yang seringkali 

muncul, yakni medium close up dan pengambilan gambar close up. Untuk itu peneliti 

ingin mengetahui seberapa besar frekuensi teknik pengambilan gambar ini terdapt di 

dalam film. Dan apa makna dari teknik pengambilan gambar yang  muncul di dalam 

film. Penelitian ini berbeda dengan penelitian film sebelumnya karena penelitian ini 

akan lebih fokus pada penggunaan teknik pengambilan gambar di dalam film dan 

bagaimana peneliti menginterpretasi teknik pengambilan gambar di scene-scene film 

ini. 

Dari hasil pengamatan peneliti dengan cara menonton film tersebut, peneliti 

mendapatkan sangat banyak teknik – teknik pengambilan gambar yang beragam 

seperti sudut pengambilan gambar bird angle view, frog level, eye level, gerakan 

kamera (moving camera) seperti zomming, panning serta teknik pengambilan gambar 

dari segi ukuran gambar (frame size) seperti long shot, close up dan medium close up. 

Dengan demikian membuat film ini berwarna bukan hanya pada bagian adegan dan 
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dialog, namun gambar – gambar yang diambil pun sangat mendukung alur cerita 

tersebut.  

Seperti pengertian dari komunikasi secara umum, bahwa komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Pada teknik pengambilan 

gambar yang tertera pada film Real Love ini adalah bagian dari pesan yang ingin 

disampaikan pada komunikan. Pesan tersebut tidak berupa kata – kata, namun berupa 

ekspresi yang disesuaikan dengan ukuran gambar, sudut pengambilan gambar, 

maupun pergerakan kamera. 

Pada pencarian literature yang dilakukan peneliti, sangat sulit mencari 

penelitian terdahulu yang membahas tentang teknik pengambilan gambar. Namun 

peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. 

Setelah membaca penelitian yang membahas mengenai sinematografi baik dari teknik 

pengambilan gambar, komposisi cahaya maupun hal – hal yang lain dalam 

mendukung sinematografi sebuah film yang bejudul “teknik sinematografi yang 

melukiskan rasa cinta (Studi Deskriptif pada Film Brownies, Sutradara Hanung 

Bramantyo)” (Ikrar, 2007). Dan karya ilmiah milik (Ardianto, 2008)  yang berjudul 

“Identitas anak dalam film angel?s cry (Analisis Semiotik pada Film Angel?s Cry)” 

yang membahas film dari segi semiotika. 

Kemudian peneliti juga bayak mendapatkan referensi dari karya ilmiah 

(Nunik, 2008) yang berjudul “Analisis isi pesan kemanusiaan dalam film (Studi 
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pada Film Untuk Rena, Karya Riri Riza) yang membahas filem dari segi analisis isi. 

Untuk itu penuis ingin mengangkat judul “Analisis teknik pengambilan gambar pada 

film ( Study pada Film Real Love Karya Olga Lydia).” Peneliti berharap nantinya 

penelitian ini bisa menjadi referensi pada pembuat film agar perfilman Indonesia 

dapat menjadi lebih baik.  

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasaran paparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasika rumusan 

masalah sebagai berikut :  

- Seberapa sering frekuensi teknik pengambilan gambar berupa ukuran 

gambar, sudut pengambilan gambar dan gerakan kamera yang digunakan 

dalam film Real Love karya Olga Lydia? 

- Apa makna teknik pengambilan gambar berupa ukuran gambar, sudut 

pengambilan gambar dan gerakan kamera yang paling sering digunakan 

pada film Real Love karya Olga Lydia? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengupas lebih dalam mengenai:  
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- Penjelasan seberapa besar frekuensi dari teknik pengambilan gambar 

berupa ukuran gambar, sudut pengambilan gambar dan gerakan kamera 

yang digunakan dalam film Real Love karya Olga Lydia. 

- Penjelasan secara interpretatif apa makna dari teknik pengambilan gambar 

berupa ukuran gambar, sudut pengambilan gambar dan gerakan kamera 

yang digunakan oleh pembuat film dalam adegan dan symbol – symbol 

apa saja yang muncul pada teknik pengambilan gambar pada film yang 

dipiilih oleh peneliti. 

 

4. Manfaat Penelitian 

4.1 Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi 

referensi dan memperkaya informasi kepada mahasiswa jurusan ilmu komunikasi 

maupun mahasiswa jurusan lainnya yang mempelajari audio visual agar sikap cermat 

dalam menganalisis film, tidak hanya menerima setiap shoot yang disajikan. Selain 

itu juga diharapkan menjadi acuan referensi bagi mahasiswa melakukan penelitian 

yang sejenis dimasa mendatang. 
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4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan 

yang lebih kepada peneliti maupun pembaca mengenai teknik pengambilan gambar 

yang baik. Selain itu penelitian ini juga berguna bagi siapa saja yang ingin 

berkecimpung didunia perfilman sebagai bahan acuan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas industri perfilman Indonesia. 

 


