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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperluas wawasan tentang teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan.Berikut ini beberapa 

penilitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam metode analisis isi terkait dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel 2.1 

Nama Peneliti Judul Penelitian 

Rinengga Tiyang Pamungkas. 
PESAN MORAL DALAM FILM. 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Catatan : Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai tambahan literature pada 

Bab II yang menurut peneliti sama-sama membahas tentang film dan media 

massa, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti, selain 

menggunakan referensi buku yang berbeda pada Bab II, penelitian ini 

menggunakan Scene-Scene video yang menjadi unit analisisnya dan meneliti 

tentang pesan moral dalam film. 

Tabel 2.2 

Nama peneliti Judul Penelitian 

Galih Chandra Dwi Setyawan 

UNSUR KEBUDAYAAN JAWA 

PADA FILM DOKUMENTER 

Universitas Muhammadiyah Malang 

Catatan : Pada penelitin ini peneliti mengambil kutipan pada Bab II tentang 

konsep film documenter namun tidak secara keseuruhan hanya pada konsep film 

documenter saja. Perbedaannya terdapat pada sub bab jenis film documenter, 

selain itu penelitian ini meneliti tentang unsur budaya jawa dengan menggunakan 

Shoot sebagai unit analisisnya. 
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Tabel 2.3 

Nama Peneliti Judul Penelitian 

Annasa Dewatama 
SASARAN KRITIK SOSIAL 

DALAM FILM DOKUMENTER 

Catatan : Pada Penelitian ini peneliti menjadikan literatur pada Bab III tentang 

pendekatan dan jenis penelitiannya, sedangkan perbedaannya terdapat pada unit 

analisis dan struktur kategori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan shoot 

sebagai unit analisisnya dan struktur kategorinya kritik terhadap pemerintah dan 

kritik terhadap Lembaga media film Dibalaik Frekuensi. 

 

Tabel 2.4 

Nama Peneliti Judul Penelitian 

Ahmad Assad Al Jufri 
KRITIK TERHADAP PEMERINTAH 

DALAM FILM DOKUMENTER 

Catatan : Pada Penelitian ini peneliti menjadikan literatur pada Bab III tentang 

struktur kategori, sedangkan perbedaannya struktur kategori yang digunakan 

oleh peneliti hanya mengambil tiga dari penelitian ini dan juga perbedaannya 

pada unit analisis yang digunakan adalah scene dalam film Goresan Kapur. 

 

2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Sub bab ini peneliti menjabarkan secara operasional yang berhubungan 

dengan komunikasi massa. Penjabaran komunikasi massayaitu proses 

komunikasi yang disajikan melalui media massa seperti surat kabar, televisi dan 

radioWiryanto (2006: 3). Penjelasan yang komprehensif mengenai media 

massaadalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi interposed ketika 

sumber dan penerima tidak terjadi kontak secara langsung, pesan-pesan 

komunikasi kepada penerima melalui saluran-saluran yang beekaitan dengan 

media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, film atau televisi.  

Sedangkan konsep dasar komunikasi menurut Harold D. Laswell secara 

ilmiah dapat terjadi pula dalam komunikasi massa. Konsep yang dimaksud 

yaitu komunikasi yang terdiri dari lima konsep dasar yang berguna untuk 
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menjabarkan pihak komunikator, pesan saluran, komunikan dan efek dalam 

komunikasi massa (Effendy, 2002). Sehingga bila dipandang secara garis besar, 

film yang   sering dikatakan sebagai media komunikasi massa mampu 

menjelaskan lima konsep atau unsur komunikasi menurut Harold D. Laswell 

tersebut komunikasi massa juga menghasilkanproduk yang berupa pesan-pesan 

komunikasi. Produk tersebut disalurkan kepada masyarakat luas dalam kurun 

waktu yang sudah ditentukan, 

Hal ini dapat menjabarkan bahwakomunikatordidalam film bisa 

dikatakan sebagai penggiat film (film maker) yang menginformasikan pesan 

kepada masyarakat sebagai komunikan dengan melatar belakangi budaya, 

sosial, agama dan pendidikan dalam saluran atau media komunikasi massa yang 

bervariasi seperti televisi dan youtube. Dan pada akhirnya komunikasi akan 

menimbulkan efek atau tanggapan dari masyarakat.  

Filmmempunyai masa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19. Ini dapat 

diartikan bahwa dari awal sejarahnya film dengan lebih mudah dapat menjadi 

alat komunikasi, karena ia tidak dicampuri dengan unsur-unsur yang lain. 

Film mulai muncul di penghujung abad ke-19 dan ditandai sebagai 

bentuk dari perkembangan teknologi dan kemudian dikatakan sebagai gambar 

bergerak (motion picture) alias film. Film juga dapat memeberikan informasi 

tentang keadaan jaman dahulu, seperti menyampaikan kisah perihal kehidupan. 

Eric Sasono menulis dibandingkan media lain, film juga memiliki kemampuan 

untuk meniru kenyataan sedekat mungkin dengan kenyataan sehari-hari 

(Irwansyah, 2009: 12). 

2.1.1 Dasar Pembentuk Film 

Film pada umumnya terdiri dari dua unsur  yang dikutip Himawan 

Pratista  (2008:1) yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur 

tersebut saling berhubung satu sama lain untuk menjadikan sebuah karya 

film. Unsur-unsur yang sudah dipaparkan diatas tidak bisa berdiri sendiri 

untuk membuat sebuah karya film.Unsur naratif adalah materi yang akan 

diolah, sementara unsur sinematik adalah gaya untuk mengolahnya.  
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Dalam film, unsur naratif yaitu cerita film itu sendiri. Sedangkan  

unsur sinematik di ibaratkan gaya membungkus cerita dan itu merupakan 

unsur teknis pembentuk film. Terdapat empat elemen pembentuk unsur 

sinematik yaitu, mise-en scene, sinematografi, editing dan suara. Keempat 

elemen tersebut salaing berhubungan dan saling mendukung satu sama 

lain untuk mendapatkan nilai sinematografi yang apik. 

Unsur naratif yang diutamakan sebagai cerita atau tema film. 

Setiap karya film harus mempunyai unsur naratif. Dalam film pasti 

memuat cerita dan pasti dalam cerita tersebut terdapat tokoh, masalah, 

konflik, lokasi, waktu serta yang lainnya. Dan yang disebutkan tersebut 

akan membentuk unsur naratif secara keseluruhan, pasti setiap elemen-

elemen tersebut sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain untuk membentuk peristiwa. 

 Unsur sinematik mendalami kedalam aspek teknisnya dalam proses 

produksi film. Ada banyak jenis film, adapun film pendek yang biasanya 

berdurasi dibawah 60 menit. Sedangkan film cerita panjang memiliki 

durasi 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 menit (Effendy, 2002:13). 

2.1.2  Jenis-jenis Film  

Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari komunikasi 

massa visual didalam belahan dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang 

menonton film di bioskop, film televise dan film video laser setiap 

minggunya. Di Amerika Serikat dan Kanada lebih dari satu juta tiket film 

terjual tiap tahunnya (Agee, et. Al, 2001 : 364 dalam Ardianto, Komalah 

dan Karlinah, 2015). 

Jenis film yang dimaksud adalah jenis atau kategori berdasarkan 

alur cerita, kejadian, adegan dan apa yang ditonjolkan dalam sebuah film 

tersebut. Menurut Himawan Pratista (2008: 4-8) film dibedakan menjadi 

tiga jenis, yakni: 

1. Film Dokumenter  

Film dokumenter sangat berhubungan dengan masyrakat 

umum dan juga tokoh, peristiwa dan lokasi yang nyata. Film 
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dokumenter merekam peristiwa yang benar-benar terjadi tidak 

merekayasa peristiwa tersebut. Struktur yang mendasari film 

dokumenter adalah tema dan argument dari sinesnya. Tidak seperti 

film fiksi yang memiliki tokoh protagonis, antagonis dan penyelesaian 

masalah akan tetapi film dokumenter memberikan informasi kepada 

masyarakat umum tentang apa yang sebenarnya terjadi dan 

mempercayai fakta-fakta yang disajikan. 

2. Film Fiksi  

Dari sisi cerita, film fiksi sangat berbeda dengan film 

documenter. Film fiksi mengunakan peristiwa yang direkayasa di luar 

kejadian yang  nyata serta memiliki konsep adegan yang telah 

direncanakan sebelum proses pembuatan filmnya. Perbedaan dengan 

flim dokumenter juga terdapat pada alur cerita yang  biasanya juga 

memiliki karakter protagonis dan antagonis, masalah dan konflik, 

penutupan.  

3. Film Eksperimental 

Adapun film yang sangat berbeda dengan penjelasan film yang 

sudah peneliti paparkan sebelumnya. Para sineas eksperimental 

umumnya bekerja di luar industri film dan lebih independen. Film 

mekernya pun umumnya terlibat penuh dalam seluruh produksi  

filmnya sejak awal hingga akhir dan film eksperimental sangat 

dipengaruhi oleh insting subjektif sineas seperti gagasan, ide, emosi, 

serta pegalaman batin. Film-film eksperimental umumnya berbentuk 

abstrak dan tidak mudah dipahami.  

 

 

 

 

 

2.2 Film Dokumenter 

2.2.1 Konsep Film Dokumenter 
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Menurut Andi Fachrudin (2012 : 320) film documenter memiliki 

karakter tersendiri dimana audiensi menyaksikannya antara serius dan 

rileks. Sehingga produser documenter dapat melakukan beberapa 

alternative gaya seperti : humoris, puitis, satire (sindiran), anekdot, serius 

dan semi serius. 

Film dokumenter sangat berhubungan dengan masyrakat umum 

dan juga tokoh, peristiwa dan lokasi yang nyata. Film dokumenter 

merekam peristiwa yang benar-benar terjadi tidak merekayasa peristiwa 

tersebut. Struktur yang mendasari film dokumenter adalah tema dan 

argument dari sinesnya. Tidak seperti film fiksi yang memiliki tokoh 

protagonis, antagonis dan penyelesaian masalah akan tetapi film 

dokumenter memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang apa 

yang sebenarnya terjadi serta percaya akan fakta yang ditampilkan. 

Film dokumenter umumnya dipakai sebagai informasi maupun 

berita, biografi, pengetahuan dan pendidikan serta dalam sosial, ekonomi, 

maupun politik dan lain sebagainya (Prastisa, 2008: 4).  

Proses penyajian mengenai faktanya disuguhkan dalam berbagai 

metode. Film dokumenter dapat merekam langsung pada saat terjadinya 

peristiwa tersebut, biasanya tidak memakan waktu yang lama dalam 

proses produksi film seperti ini. Adapun karakter teknis yang khusus yang 

bertujuan untuk memudahkan, fleksibilitas,dan efektifitas kejadian yang 

diambil. Bentuk film dokumenter juga lebih simpel dan tidak terlalu 

membutuhkan pengaruh secara visual (Himawan Pratista, 2008: 5). 

2.2.2 Genre Atau Jenis Film Dokumenter  

Genre merupakan jenis ataupun ragam yang dikategorikan ke 

dalam berbagai bidang seni budaya diantaranya musik, film maupun satra. 

Genre terbentuk dari perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu serta 

dipengaruhi oleh faktor budaya pada popularitasannya. Gerzon R. 

Ayawaila, dalam (Himawan Pratista, 2008:36 mengelompokkan genre 

film dokumenter ke dalam 12 jenis, yaitu : 

1. Laporan Perjalanan 
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Film dokumeter jenis ini bermula karena dokumentasi antropologi. 

Dalam perkembangannya film documenter jenis ini sering membahas 

masalah yang sangat penting sampai tidak penting sekalipun yang 

kemudian disesuaikan dengan pesan serta gayanya. Istilah lain yang 

sering digunakan untuk  menamai jenis dokumenter ini adalah 

adventures film.  

2. Sejarah 

Selanjutnya film dokumenter yang bergenre sejarah sangatlah 

bergantung dengan referensi dari film meker itu sendiri. Film 

documenter jenis ini juga harus mempunyai data yang kuat dan nyata 

karena dalam penafsirannya tidak boleh terjadi kesalahan sedikitpun. 

Salah satu contoh film dokumenter jenis ini digunakan pada tahun 

1930-an Rezim Adolf Hitler telah banyak menyisipkan unsur sejarah 

ke dalam film-filmnya yang memang lebih banyak bertipe 

dokumenter. Film documenter bergenre sejarah juga sangat 

dibutuhkan dijaman sekarang karena tentunya kaya akan ilmu 

pengetahuan tentang budaya dan informasi. 

3. Potret/Biografi 

Merupakan representasi dari kisah perjalanan hidup seorang tokoh 

terkenal atau masyarakat biasa yang riwayat hidupnya dianggap 

menarik. Jenis ini mengarah pada sosok seseorang yang kemudian 

diangkat menjadi tema utama. Jenis ini pun terbagi lagi menjadi 

beberapa golongan, antara lain:  

a. Potret, merupakan film dokumenter mengenai human interest dari 

tokoh utama dan mengambil plot dari peristiwa–peristiwa yang 

dianggap penting dan krusial yang biasanya berupa sanjungan, 

simpati, krtitik atau bahkan pemikiran sang tokoh. 

b. Biografi, merupakan film yang membahas perjalanan kehidupan 

sang tokoh mulai dari dilahirkan hingga saat tertentu (masa 

sekarang, saat meninggal atau saat kesuksesan sang tokoh) yang 

diinginkan oleh pembuat filmnya.  
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c.    Profil, merupakanjenis film yang hampir keseluruhannya selaras 

dengan dua jenis film sebelumnya. Perbedaan utamanya pada 

unsur pariwara (iklan/promosi) dari tokoh tersebut, dimana 

pembagian sequencenya hampir tidak pernah mengupas secara 

kronologis misalnya tentang kelahiran dan kiprah tokoh tersebut 

secara mendalam atau hanya sebagai awalan saja. Umumnya lebih 

banyak membahas aspek positif dari sang tokoh misalnya 

kesuksesan dan kebaikan yang dilakukan.  

d. Nostalgia, merupakan jenis film yang terkait atas kejadian yang 

telah berlalu, biasanya berisi napak tilas dari kejadian yang telah 

dialami. 

e. Rekonstruksi, merupakan jenis film yang menggambarkan ulang 

peristiwa yang telah terjadi secara utuh. Peristiwa kriminal 

(pembunuhan atau perampokan), bencana ataupun kecelakaan 

merupakan kejadian yang dapat direkonstruksi pada jenis film ini. 

Film rekonstruksi dibuat dengan tambahan animasi atau dibuat 

menggunakan shoot live action. 

f. Investigasi, merupakan jenis film dokumenter yang berupa 

kelanjutan dari investigasi jurnalistik dan lebih menonjolkan 

aspek visual. Film dokumenter jenis ini membutuhkan 

rekonstruksi agar dapat memperjelas proses terjadinya peristiwa. 

Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang ingin diketahui 

publik lebih mendalam maupun tidak. Seperti: korupsi dalam 

penanganan bencana, jaringan mafia di sebuah negara, kenyataan 

dibalik peristiwa pembunuhan, ketenaran instan sebuah band dan 

lainnya. 

4. Perbandingan dan Kontradiksi, yaitu dokumenter yang dalam bentuk 

ini umumnya diketengahkan perbedaan suatu situasi maupun kondisi 

dari satu obyek ataupun subyek dengan yang lainnya. 

5. Ilmu Pengetahuan, yaitu jenis film dokumenter yang mengulas 

mengenai pendidikan dan pengetahuan sebagai topik utama.  
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6. Buku Harian/Diary, yaitu jenis film dokumenter yang bersumber dari 

sebuah ulasan perjalanan hidup dari seseorang yang kemudian 

diceritakan kepada orang lain yang sama halnya sebuah buku harian. 

7. Musik, yaitu salah satu jenis dokumenter yang sangat banyak 

diproduksi. Salah satu awal kemunculannya yaitu dengan adanya 

pembuatan film-film yang sebenarnya hanya mendokumentasikan 

pertunjukkan musik yang didokumentasikan oleh Donn Alan 

Pannebaker. 

8. Association Picture Story, yaitu jenis dokumenter yang merupakan 

prestise dari film eksperimental. Film ini mengandalkan gambar yang 

tidak berhubugan tetapi dilakukan penggabungan dan editing 

sehingga dihasilkan film dengan makna yang muncul dapat ditangkap 

penonton melalui asosiasi yang terbentuk di benak mereka.  

9. Dokudrama, yaitu jenis dokumenter yang merupakan elaborasi 

kembali terhadap kejadian nyata. Selain peristiwanya, hampir seluruh 

aspek filmnya (tokoh, ruang dan waktu) cenderung dilakukan 

direkonstruksi. Misalnya, ruang (tempat) akan dicari yang mirip 

dengan ruang aslinya bahkan memungkinkan untuk dibangun kembali 

hanya untuk keperluan film tersebut. Begitu pula dengan aspek lain 

sedemikian rupa disesuaikan dengan aslinya. 

2.3 Pengertian Konsep Kritik  

Kritik merupakan sebuah analisa dan serta evaluasi terhadap produk 

ataupun hasil karya yang bertujuan untuk menambah interpretasi serta 

berkontribusi agar dapat meningkatkan kualitas suatu produk ataupun hasil 

karya (Curtis, Dan B; Floyd, 1996: 284).  

Banyak para kritikus pada beragam bidang yang termasuk kritikus seni, 

musik, film, teater ataupun sandiwara, selain itu ada kritikus dalam bidang 

rumah makan serta penerbitan ilmiah. Kritikus tersebut konstan dalam 

berpendapat mengenai suatu karya yang kemudian hasilnya diterbitkan ke dalam 

jurnal ilmiah. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan bahwa kritik merupakan suatu 

persepsi ataupun tanggapan, terkadang dalam bentuk jabaran serta 

perbandingan baik mapun buruk sebuah karya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut kritik dapat diartikan dengan daftar 

evaluasi ataupun opini mengenai sebuah karya. Perlu ditekankan, kritik tidak 

disama artikan dengan menghakimi suatu karya dengan cara menyerang, 

mencaci atapun menghujat karena artian dasar dari sebuah kritikan yaitu 

penilaian yang dilakukan secara objektif dengan tujuan utama yaitu terciptanya 

sebuah karya ataupun produk yang kualitasnya lebih baik dikemudian hari. 

Kritik diutarakan secara santun sehingga tersampaikan bukan untuk 

mengecam seseorang tetapi mengevaluasi sebuah karya dengan tujuan 

memperbaiki agar karya yang dihasilkan meningkat kualitasnya. Penilaian 

dilakukan terhadap karya seseorang bukan penciptanya. Kritik yang 

membangun menggunakan tatanan bahasa yang halus serta terkesan lebih 

definit dan beradab. (Curtis, Dan B; Floyd, 1996: 289) menguraikan tata cara 

dalam memberikan kritik terhadap sebuah karyadengan melakukan langkah 

berikut : 

1. Menguasai terlebih dahulu ataupun memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang sesuatu yang akan kita kritik. Contohnya, apabila kita akan 

mengkritik novel, maka kita harus mengetahui pengetahuan luas tentang 

novel. 

2. Mempelajari dahulu dengan cermat karya yang akan dikritik serta pahami 

segala istilah yang terdapat dalam karya yang akan dikritik. 

3. Membuat daftar kritikan secara obyektif mengenai lebih maupun kurangnya 

sebuah karya. Umumnya yang berhubungan dengan tema, alur, penokohan, 

latar atau bahasa yang ada. 

4. Memikirkan kembali “Bagaimanakah perasaan saya jika dikritik semacam 

itu?” sebelum menyampaikan kritik. 

5. Memperhatikan penggunaan bahasa yang akan disampaikan baik tertulis 

ataupun secara lisan agar tidak terkesan menyudutkan serta menyinggung 
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hati.. Penting untuk menilaian secara sportif yang tutur kata maupun bahasa 

yang baik serta kredibilitas dengan alasan yang rasional. 

Jenis kritik yang dikutip dari buku komunikasi bisnis dan professional 

karya Curtis, Dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerryl L. (1996:312) adalah 

sebagai berikut : 

1. Dilihat dari tujuannya: 

a. Kritik konstruktif, merupakan kritik dengan tujuan membangun. 

Misalnya : Dalam rangka menangani permaslahan lalu lintas, maka akan 

lebih baikapabila dilakukan penerapan penggunaan plat nomer polisi 

dengan teknik ganjil-genap.  

b. Kritik destruktif, merupakan kritik dengan tujuan tidak membangun. 

Misalnya : Pemerintah disarankan untuk mengumumkan perang 

terhadap Malaysia yang diakibat adanya penembakan terhadap TKI di 

Malaysia. 

2. Dilihat dari nada kalimatnya 

a. Kritik lunak, merupakan kritik dengan menggunakan tutur kata yang 

halus. Misalnya : Kritik mengarah pada seseorang yang responsif. 

b. Kritik keras, merupakan kritik dengan menggukan tutur kata yang keras. 

Misalnya : Kritik mengarah pada seseorang yang bebal (tidak responsif). 

3. Dilihat dari visinya: 

a. Tidak memberikan solusi, merupakan kritik yang tertuju pada orang 

maupun kelompok yang dianggap sanggup mendapatkan dan memberi 

solusi terhadap pemecahan suatu masalah. Misalnya: Kritik yang 

ditujukan pada ketua KPK yang diasumsikan dapat membereskan 

persoalan korupsi. 

b. Tidak memberikan alternatif solusi, merupakan kritik yang diarahkan 

pada seseorang yang diasumsikan tidak dapat memberikan solusi. 

Misalnya : Kritik pada siswa yang sistem pembelajarannya keliru. 

4. Dilihat dari misinya: 

a. Memberikan pencerahan, merupakan kritik yang bertujuan membagikan  

pemahaman mengenai apa yang diasumsikan benar seutuhnya adalah 



16 
 

sesuatu yang salah. Misalnya : Kritik pada asumsi yang salah bahwa 

motor roda tiga hanya diperuntuk seseorang yang cacat saja. Sedangkan, 

seseorang tidak cacatpun bisa berkendara dengan motor roda tiga. 

b. Memberikan informasi yang benar, merupakan kritik dengan tujuan 

mengoreksi anggapan yang salah mengenai logika yang juga salah. 

Misalnya : Kritik mengenai asumsi bahwasanya orang pintar harus jadi 

menteri. Sementara itu, orang pintar tidak hanya harus menjadi seorang 

menteri. 

5. Dilihat siapa sasaran kritiknya 

a. Tokoh public maupun pejabat, merupakan kritik yang ditujukan untuk 

tokoh publik maupun pejabat yang gajinya berasal dari uang rakyat. 

Misalnya : Kritik yang ditujukan untuk presiden menteri, DPR maupun 

siapa saja yang memperoleh gajidariuang rakyat. 

b. Bukan merupakan pejabat public maupun bukan tokoh publik, 

merupakan kritik yang ditujukan pada orang-orang tersohor yang 

gajinya tidak berasal dari uang rakyat. Misalnya : Kritik yang ditujukan 

pada artisyang gajinya diperoleh bukan dari uang rakyat. 

 

6. Dilihat dari caranya mengritik 

a. Kritik salah,merupakan kritik yang tanpa dukungan fakta, data, ataupun 

referensi dari hasil analisa. Misalnya : Kritik yang ditujukan pada 

anggota DPR yang akan didakwa terkait masalah korupsi. 

b. Kritik benar, merupakan kritik yang mendapat dukungan dari fakta, data 

maupun referensi yang diperoleh dari hasil analisa.  

2.4 Film Dokumenterdan Media Kritik 

Beragam cara dapat dilakukan guna mengabadikan momentum yang 

terjadi dimasyarakat dalam suatu masa tertentu. Mengabadikan momen pada 

masa tertentu pada intinya dapat menimbulkan berbagai perubahan yang timbul 

dimasyarakat, baik perubahan ekonomi, sosial-politik dan kebudayaan yang 
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ada. Tetapi, apakah terjadi perubahan juga terhadap cara pembuat dokumenter 

dalam mendokumentasikan suatu kejadian. 

Seperti diketahui berbagai buku yang ditulis banyak membicarakan 

berbagai dalam suatu masa. Sama halnya film, terkhusus pada film dokumenter. 

Beragam momentum diabadikan sebagai dokumentasi yang kemudian 

dihasilkan sebuah produk pengetahuan. 

Minimnya pengetahuan mengenai audiovisual menjadikan film kurang 

maju dalam melihat sesuatu yang akan terjadi. Hal tersebut ditegaskan 

padasebuah tulisan, D.A. Peransi yang menguraikan bahwasanya dunia 

perfilman masih terbelenggu dan cenderung tradisionalme, sehingga tidak 

mampu membaca progres lebih lanjut dari film (D.A. Peransi: 2005: 30). Oleh 

karena itu,upaya dalam menginterpretasikan dokumenter masih terbelenggu 

pada pola ‘mengemas informasi’ yang sama halnya masih pada bidang 

pemberitaan di media massa, khususnya di Indonesia. Sebenarnya, berbagai 

cara yang dapat dilakukan untuk bereksperimen dalam menggunakan bahasa 

dokumenter. Bill Nichols menulis ada 6 gaya film dokumenter dalam 

buku Introducing to Documentary, yaitu :  

1. Poetic Mode, yaitu dengan membangun struktur yang sinematik dan indah 

yaitu dengan memanfaatkan irama serta emosi penonton dalam kemasan 

naratif sebagai gaya dari film dokumenter tersebut. 

2. Expository Mode, yaitu sama halnya seperti berita dimana cenderung 

mengkhususkna pada pembagian informasi yang objektif sebagai gayanya. 

3. Observatorial Mode, yaitu gaya pembuatannya selaras dengan kehidupan 

harian dari subjek tersebut pada kurun waktu tertentu dan sering juga 

disebut dokumenter keterlibatan. 

4. Participatory Mode, yaitu posisi keterlibatan subjek menjadi sangat penting 

karena menempatan keterlibatan secara penuh pembuat dengan subjeknya. 

5. Reflexive Mode, dimana gaya ini cukup banyak digunakan pada film 

eksperimental dimana kenyataan dijadikan sebagai subjeknya yaitu dengan 

membangun kesadaran tentang membahasakan realitas melalui film.  
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6. Performative Mode, dalam gaya ini Nichols memasukan reality 

show menjadi bagian dari gaya Performative Mode (Bill Nichols, 2010 : 31-

32) yaitu dengan menghadirkan pembuat sebagai bagian dari dokumenter. 

Bukanlah sesuatu yang baru apabila film digunakan sebagai media kritik 

yang sesungguhnya. Salah satunya pada film "Kabayan" yang dibintangi oleh 

aktor Didi Petet sebagai tokoh utama. Film ini dapat dikategorikan sebagai 

media kritik karena dalam film ini mengandung unsur kritik terhadap cara 

pandang orang kota yang selalu menganggap remeh keluguan dan 

ketidaktahuan orang desa. Orang kota menganggap dirinya superior 

dibandingkan dengan orang desa yang dianggap inferior. Orang kota melihat 

orang desa dengan cara pandang nalar kuasa yaitu seolah desa adalah wilayah 

penaklukan kota. Padahal dibalik keluguan dan ketidaktahuan orang desa, 

terdapat banyak kearifan yang ditunjukkan orang desa dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Orang desa beranggapan hidup yang dijalani dengan 

kejujuran adalah hidup yang damai yang dimana hal tersebut yang merupakan 

pesan dalam Film "Kabayan" (D.A. Peransi: 2005, 43). 

Film yang memuat kritik dari berbagai aspek baik sosial, politik, 

pendidikan, ekonomi bahkan agama atas kemapanan yang ada, bisa dibilang 

masih langka khususnya di Indonesia pada saat ini. Padahal, melalui film dapat 

menjadi media dalam menyosialisasikan sebuah perubahan karena film 

memiliki kekuatan untuk mengajak penonton agar dapat berpikir kritis dan terus 

mempertanyakan berbagai fenomena yang ada di sekitarnya dan bukan sekadar 

menjadi media hiburan semata.  

Meskipun demikian, film dengan genre dokumentersudah mulai 

berkembang. Melalui cerita yang memiliki konten khusus yang disuguhkan 

dalam menyoroti permasalahan baik pada lingkup birokasi ataupun 

lainnya.Tetapi, film dokumenter masih termasuk ke dalam ranah jurnalistik dan 

belum termasuk sinema dikarenakan konteks dokumenter masih berkutat 

ssehubung dengan masalah teknis, diantaranya penggunaan kamera, audio serta 

pengorganisasiannya.Hal tersebut berpengaruh terhadap tatanan bahasa yang 

digunakan sehinggalebih banyak mengarah pada bagaimana mengemas 
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informasi. Menurut (Himawan Pratista, 2008:44), masih banyak pembuat film 

dokumenter yang terbelenggu pada gaya pertelevisian yaitu seperti berita, 

reality show, infotaimen dan sinetron, yang lebih menojolkan hiburan dengan 

memainkan emosi penonton yang kadang tidak seperti dari realitas. 

Banyaknya kendala pada perkembangan film dokumenter maka perlu 

adanya upaya lebih giat lagi untuk para sineas pembuat dokumenter yang 

bertemakan ‘kritik untuk pemerintahan’ agar tidak terjebak dalam eksotisme 

isu-isu yang berkembang tersebut. Menurut peneliti, ‘film’ merupakan 

persoalan objektifitas, sinematik dan artistik yang terkait, terutama dalam film 

dokumenter yang material pokonya adalah ‘realitas’. D.A. Peransi menulis, film 

dokumenter mengarah pada kenyataan yang objektif sebagai subjek utama yang 

disajikan melalui tafsiran pembuatnya. Oleh karena itu, kenyataan yang biasa 

dapat menjadi baru dan ada juga yang sampai bisa membuka pemikiran baru 

bagi penonton. Pada periode awal film pribumi Indonesia, Usmar Ismail 

menyatakan bahwasanya banyak film maker kita terutamanya, sering berbuat 

‘tempel-sambung-hantam-kromo’, yaitu yang asalkan terlihat ‘jalan’ dan logis, 

kebanyakan melenceng dari prinsip montase yang padahal merupakan hakikat 

dari film dokumenter (D.A. Peransi: 2005: 53). 

 

 

 

 


