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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

Di era modern semakin banyak media hiburan film yang dapat dinikmati 

masyarakat.film merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh seluruh dunia.Film 

merupakan media campuran dari berbagai teknologi dan unsur-unsur kesenian. Film 

merupakan unsur dari media fotografi dan rekaman suara serta berbagai kesenian 

baik seni rupa, teater, sastra hingga musik yang dikemas dalam bentuk media 

bergerak yang didukung suara. Banyak film yang memilik sebuah cerita atau tema 

dalam  alur ceritanya yang berbeda-beda. Film yang bertemakan horor yang banyak 

menceritakan tentang hantu ada pun film yang bertemakan cinta banyak mencerita 

tentang cinta maupun kasih sayang.Banyak film yang sudah dibuat dari berbagai 

Negara. 

Sebuah perusahaan film yang bernama dream land, Columbia picture sudah 

tak asing dengan sebuah film yang sudah banyak diproduksi dan sudah masuk di 

Negara-negara lain.Columbia picture sudah membuat berbagai film yang sekarang 

mata dunia sudah taka sing dengan film yang diproduksi.Film yang diproduksi 

Culombia picture sudah menjadi saingan dari berbagai produksi film di 

dunia.Columbia picture memulai produksi pada tahun 1930an dan sampai sekarang 

tetap memproduksi film terkemuka diperfilman dunia. 

Analisis isi bertujuan untuk melihat seberapa besarnya pengaruh setiap teknik 

shoot dalam film sehingga dapat menjadikan film tersebut dinikmati dan dapat 
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membuat film media hiburan. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap tipe shot dalam film 

mempengaruhi keselarasan film dan isi film. 

Fakta menunjukan bahwa di Indonesia sekolah film formal terbatas jumlahnya 

dan sebagian besar terdapat di Jakarta. Jakarta menjadi pusat  mayoritas rumah 

produksi selain Jakarta atau pulau jawa secara luasnya. Boleh dikatakan tidak ada 

wilayah yang sanggup memproduksi film. Sentralisai menjadi salah satu penyebab 

lesunya perfilman.Kesempatan belajar produksi film, baik formal maupun non formal 

otomatis mejadi kendalam seseorang yang ingin belajar membuat film atau berkarya 

membuat film. Kalau pun terjadi produksi film di luar jawa bisa di pastikan sumber 

daya manusia dan alat produksinya diambil dari pulau jawa( Heru Effendy, 2009). 

Setelah melalui berbagai produksi dan keseriusan dalam menggarap, sebuah 

film produksi Indonesia yang memiliki keinginan agar dapat bersaing dengan 

produksi film luar negeri. Sebuah film yang berjudul “The Raid : Redemption 

”garapan dari sutradara Gareth evans . Kesuksesan the raid menembus pasar 

internasional tak terjadi secara instan.Selain karena produksinya yang digarap secara 

serius dan maksimal. Sebelum film The raid tim produksi membuat sebuah film 

merantau yang di garap oleh gareth evans yang bekerja sama dengan pemeran iko 

uwais dalam memproduksi film merantau.  film 'Merantau' memenangi penghargaan 

di sebuah festival film di Texas, Amerika Serikat ketika di Indonesia sendiri sudah 

tak tayang lagi. Penghargaan internasional itu tak bisa menjadi pendukung 

promosi. Belajar dari pengalaman itu, 'The Raid' akhirnya terlebih dahalu diikutkan di 

festival film dunia sebagai perkenalan untuk pasar internasional. 

Film produksi gareth evans ini bisa dibilang produksi yang memberi nama 
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pada dunia bahwa produksi film Indonesia tidak lah kalah dengan produksi film 

Negara lain. Film genre action / laga ini juga mendapatkan penghargaan dari berbagai 

industry festival film internasional dan masih banyak dalam memiliki prestasi. The 

Raid juga ikut serta dalam festival film Sundance 2012 dan menjadi salah satu karya 

yang paling disukai panitia Sundance.Film 50 film laga atau action sepanjang masa 

versi IMBD the raid memiliki rating 8.0 sejajar dengan “star trek” , “The Adventure 

of Robinhood”, “Avatar”, dan “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black 

Pearl”. Film pertama kali Indonesia yang memiliki rating tinggi di mancanegara dan 

mendapatkan penghargaan dalam ajang festival dunia dan berkat the raid actor 

Indonesia juga menjadi terkenal di dunia seperti contoh  joe taslim yang ikut dalam 

sebuah peran di film fast and furious 6.  

Dalam hal pengambilan gambar the raid memiliki cerita sebuah film yang 

menunjukan sebuah sisi keaslian dan memiliki hal yang diluar sebuah film Indonesia 

lainnya. Dari pemeran dan segi pengambilan gambar yang sangat cermat membuat 

penonton menjadi kagum dan bangga dengan film the raid yang membawa nama 

Indonesia dalam produksi film dan festival film dunia. 

Sebuah film pengambilan gambar berpengaruh besar dalam alur cerita. Jika 

sebuah cerita dalam film memiliki sudut pandang kamera yang tidak jelas maka film 

tersebut tidak akan dapat dinikmati dan juga film bisa disebut sebagai film yang 

gagal. Teknik sudut pandang kamera mempengaruhi semua film. Tapi tak banyak 

penikmat film tau berapa banyak katagori dari tipe shot yang diketahui dalam sebuah 

sudut pandang kamera yang setiap kita meliat film kita dapat menikamati film 

tersebut. 
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Dalam hal peran di sebuah film juga menentukan hasil dari sebuah cerita yang 

akan di capai, sebuah approve dalam memahami sebuah cerita dan hal yang 

menonjolkan bahwa sebuah peran begitu penting dalam sebuah film. Dan harus dapat 

menunjukan acting yang meyakinkan penoton bahwa actor tersebut memiliki peran 

yang berbeda. Dalam sebuah film setiap aktor akan memiliki peran utama yang miliki 

sifat berbeda.  

Sebuah gambar memuat sebuah cerita, sebuah cerita memerlukan pemaparan. 

Gambar-gambar yang ada dalam film, merupakan gambar yang telah dipilih, dicari, 

dan diperhitungkan segala kemungkinan dari ruang seni yang diciptakannya. 

Singkatnya shot adalah satu bagian dari rangkaian gambar yang begitu panjang, yang 

hanya direkam dengan satu take saja. Shot yang baik adalah kombinasi berbagai 

komposisi gambar ke dalam sambungan gambar yang utuh dan indah dalam satu kali 

pengambilan gambar. Untuk itu penting untuk megetahui makna dari sebuah shot. 

Dalam film, gambar tidak bisa diambil seenaknya sendiri tanpa konsep yang jelas, 

karena dapat membingungkan penonton (Naratama, 2004:71-72).  

Tiga faktor yang menentukan sudut pandang kamera yaitu: besar kecil 

subyek, sudut subyek, ketinggian kamera terhadap subyek. Besar kecil subyek hasil 

tangkapan kamera merupakan jenis-jenis shot yang mengambil sosok tubuh manusia 

sebagai referensi. Sudut subyek merupakan cara untuk mendapatkan efek dimensi 

kedalaman dalam pembuatan film. Pemecahan soal termudah dengan meletakkan 

kamera sedemikian rupa terhadap obyek sehingga efek-efek kedalaman dapat 

direkam. Sedangkan ketinggian kamera terhadap obyek yaitu kemampuan kamera 

menangkap obyek dengan sudut pandang normal. 
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Adanya keterikatan dalam sebuah film yang dapat dilihat dari segi visualnya 

dan peran yang bisa meyakinkan penoton bahwa seorang aktor tersebut dapat 

membawa dan menjelaskan cerita dari sebuah film tersebut. Pengambilan gambar 

juga menjadi nomer wahit dalam sebuah produksi film yang akan memberikan 

penjelasan mendetail dalam film tersebut. Pengambilan sebuah sudut pandang film 

dari segi kamera pun juga harus di laraskan dan tidak asal-asalan yang akan merubah 

sebuah letak gambar asal dan kelanjutan gambar tersebut. Tak hanya itu saja dalam 

segi pengambilan gambar pun memiliki ketentuan dan kesan yang berbeda-beda 

untuk membuat film itu berjalan rasa dan dapat dipahamkan oleh penonton yang 

menonton film tersebut. 

Berdasarkan penjabaran diatas hal yang untuk diteliti dalam judul ini adalah 

bagaimana sebuah konsep sudut pandang kamera dalam pemaknaan sebuah film yang 

memperoleh penghargaan banyak di festival film internasional sehingga bisa 

menjadikan sebuah pembelajaran atau pun pedoman dalam pembuat sebuah film bagi 

mahasiswa dan dapat meningkatkan kreatifitas dan pengalaman agar menjadikan 

produksi film Indonesia maju dan tidak kalah bersaing dengan produksi film luar 

negeri. Diharapkan dengan adanya analisa ini, insan-insan perfilman dapat 

membenahi diri untuk lebih baik lagi terutama dari sisi elemen audio visual yaitu 

sudut pandang kamera. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari judul diatas maka rumusan masalah  

penelitian ini adalah   

1. Berapa frekuensi jumlah masing-masing tipe shot muncul dari film tersebut? 
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2. Tipe shot apa yang dominan dalam peran antagonis dan protagonist dalam film 

tersebut? 

3. Bagaimana makna tipe shot dalam sudut padang kamera dalam film tersebut?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Mengetahui frekuensi jumlah masing-masing tipe shot yang muncul dari film 

tersebut. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan tipe shot yang terdapat pada setiap peran 

antagonis dan protagonis dalam film tersebut. 

3. Untuk memahami seperti apa makna tipe shot yang digunakan dalam film 

bergenre action tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis  

Memberikan konstribusi baru dalam dunia ilmu komunikasi tentang analisis 

isi, terutama bagi jurusan komunikasi khususnya Audio Visual diharapkan dengan 

adanya analisa penelitian ini, memberikan referesi untuk produksi film untuk dapat 

lebih baik lagi terutama dari sisi elemen audio visual yaitu sudut pandang kamera. 

2. Manfaat Praktis 

Menambah wawasan pengetahuan bagi khalayak mengenai sudut pandang 

kamera yang terdapat dalam film. Sehingga bisa menghasilkan sebuah film yang 

terbaik yang akan memberikan sebuah krativitas dalam memproduksi film dari 

elemen audio visual yaitu sudut pandang kamera. 




