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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bagian landasan teori akan dijelaskan kajian-kajian literatur yang 

digunakan dalam pembuatan karya. Berdasarkan judul yang diambil yaitu 

“Pembuatan Film Pendek Bergenre Fiksi Ilmiah yang  Berjudul “Catch the 

THIEF” dengan Teknik Subjective angle.” maka kajian yang diperlukan adalah 

sebagai berikut: 

2.1 Film 

Film adalah sebuah gambar gerak yang berasal dari budaya dan seni sebagai 

budaya dan seni pula. Effendi (1986: 239) mengemukakan bahwa film adalah seni 

berasal dari sebuah budaya dan alat untuk mengekspresikan kesenian tersebut. 

McQuail (1997: 110) mengungkapkan bahwa tumbuh dan berkembangnya sebuah 

film, dilihat dari perkembangan sebuah teknologi pada jaman tersebut. Menurut 

Efendi(2003) dalam landasan teori.com menyatakan bahwa berdasarkan sifatnya, 

film dibagi menjadi lima sifat film yaitu:  

1. Film Cerita 

Film cerita merupakan film yang memiliki alur sebuah cerita. Cerita dari film 

tersebut berasal dari cerita karangan (fiktif) atau cerita nyata yang dimodifikasi 

sedemikian rupa sehingga lebih menarik. 
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2. Film Berita 

Film berita mengangkat kejadian yang benar-benar terjadi (nyata) dan bersifat 

memberi informasi.  

3. Film Dokumenter 

Film dokumenter merupakan film yang menyajikan sebuah rekaman dari 

keadaan yang nyata. Istilah dokumenter pertama kali definisikan oleh seorang  

 

Gambar 2.1  Poster Film Dokumenter berjudul Jalanan 

(Sumber:http://cdn.klimg.com) 

 

sutradara asal Michigan, Amerika Serikat pada film yang berjudul “Moana” 

tahun 1926. Film dokumenter bersifat memberi sebuah keadaan dimana 

keadaan tersebut benar-benar nyata dan disajikan sejujur mungkin. 
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4. Film Kartun 

Film kartun pertama kali digagas oleh kalangan seniman pelukis, karena pada 

masa itu baru ditemukan teknologi yang dapat menggerakkan gambar. Film 

kartu sangat diminati oleh semua kalangan umur karena kebanyakan film 

kartun mengandung unsur humor dan menyajikan cerita yang ringan. 

 

Gambar 2.2 Film Kartun 

(Sumber: http://garagarafilm.com)  
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2.1.1 Sejarah Film 

Film di dunia memiliki sejarah yang cukup panjang. Menurut Riadi dalam 

web kajianLiteratur.com, film (Cinematography) berasal dari kata Cinema atau 

gambar gerak, tho atau phytos (cahaya), dan graphie atau grhap(tulisan, gambar, 

citra) sehingga pengertiannya adalah melukis gambar gerak dengan cahaya. Film 

sendiri pertama kali diciptakan oleh 1805 oleh Lumiere Brother yang awalnya 

bergerak dibidang fotografi.  

 

Gambar 2.3. Lumiere Brother 

(Sumber: www.cdn8.openculture.com) 

 

Pada tahun 1899 George Melies mulai menunjukkan film yang bergaya editing 

modern berjudul “Trip To The Moon” dan dilanjutkan oleh Edwin Peter yang 

membuat film berjudul “Life Of In American Fireman” pada tahun 1902. 
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Film pertama kali lahir di benua Eropa dari seniman  lukis yang melihat kemajuan 

teknologi yang mampu menggerakkan gambar. Film pertama kali dibuat dan 

dipertontonkan ke khalayak umum lewat sarana bioskop namun masih  minim 

fasilitas. Baru pada tahun 1910 Nickelodeon membangun bioskop yang lebih 

modern dan nyaman. 

 

Gambar 2.4. Bioskop pertama 

(Sumber: http://1.bp.blogspot.com)  

 

Dalam academia.edu awal ditemukannya film, industri film hanya memproduksi 

sebuah film yang menampilkan kisah nyata. Namun pada tahun 1895 Lumiere 

Brother membuat film fiksi untuk pertama kalinya. Industri film awalnya tidak 

mengenal istilah credit title sehingga aktor yang ingin menaikkan popularitasnya 

harus sering menjadi bintang film agar wajahnya dikenal oleh penonton. Baru 

pada tahun 1909 penonton meminta untuk ditampilkannya nama para 

sutradaranya, aktor dan para kru. Sistem pemakaian credit title pertama kali 

diterapkan di film pada tahun 1910.  
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Pada filmpelajar.com menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri, kejayaan film 

dimulai pada era 70-an hingga masuknya Broadcast-Broadcast televisi pada tahun 

1988. Bioskop pertama kali berada di Batavia (Jakarta), tepatnya di Tanah Abang 

Kebonjae, pada 5 Desember 1900. Namun film-film yang dimainkan saat itu 

masih impor dari luar negeri. Film pertama yang diproduksi sendiri oleh Indonesia 

berlokasi di Bandung pada tahun 1926 yang berjudul Loetoeng Kasaroeng. Film 

ini dapat disebut sebagai acuan tonggak sejarah perfilman Indonesia. 

2.1.2 Genre film  

Genre film adalah penggolongan dan jenis-jenis atas alur cerita atau garis 

besar cerita dari sebuah film. Pada sebuah film, biasanya tidak hanya terdapat 1 

genre saja melainkan terdapat sub genre. Sub genre adalah genre sampingan yang 

ada pada film namun tidak menjadi tema pokok dalam perjalanan film. 

Berdasarkan kutipan moviezone.heck.in, penggolongan film dibagi menjadi cukup 

banyak kategori yaitu: 

1. Action  

Action adalah film yang banyak mengandung unsur kekerasan, perkelahian, 

pembunuhan, baku tembak hingga perang. Contoh film genre action adalah 

Fast Furious, Divergent, dan lainnya. 

2. Adventure 

Adventure adalah genre film yang menitikberatkan pada petualangan dengan 

banyak imbuhan teka teki. Contoh film bergenre adventure adalah The Maze 

Runner dan lainnya. 
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3. Animation 

Animation adalah genre animasi kartun yang memiliki berbagai sub genre. 

Sangat banyak label perusahaan animasi yang mendunia seperti Walt Disney, 

Pixar, Studio Ghibli, Dreamworks dan sebagainya. Contoh film bergenre 

animation adalah  How to Train Your Dragon, Thinker Bell, Monster 

University, Minion dan lainnya. 

4. Biography 

Biography merupakan film yang mengangkat kisah nyata dari seorang tokoh. 

Film bergenre biography biasanya dibuat tidak mencontoh sama seperti 

pengalaman nyata dari tokoh aslinya. Namun cerita diubah sedemikian rupa 

agar lebih menarik, meski begitu cerita utama tetap pada kisah nyata dari 

pengalaman tokoh tersebut. Contoh film bergenre biography adalah The 

Billionair Top Secret, Jobs, The Imitation Game, Social Network,Ip man dan 

lainnya. 

5. Comedy 

Film Comedy diisi dengan berbagai lelucon, cerita dan tingkah yang 

menimbulkan gelak tawa. Contoh dari film bergenre comedy adalah Ace 

Ventura, ATM (Err Rak Error), The Dictactor dan lainnya. 

6. Crime 

Crime adalah genre film yang menyajikan cerita kriminal dan kejahatan 

sebagai inti cerita. Contoh dari film bergenre crime adalah The Raid dan 

lainnya. 
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7. Documentary 

Documentari adalah film yang menyajikan kejadian nyata secara utuh dan 

realistis. Contoh dari film bergenre documentary adalah Nanook of the North 

dan lainnya. 

8. Drama 

Drama adalah film yang umumnya memiliki alur panjang yang memiliki 

berbagaimacam tema seperti percintaan, keluarga, sosial dan sebagainya. 

Contoh film drama adalah My Love From the Star, Boys Before Flower dan 

lainnya. 

9. Family 

Family adalah genre film yang bercerita tentang kehidupan keluarga sehingga 

cocok untuk disaksikan bersama keluarga ditambahlagi film ini bersifat semua 

umur (SU). Contoh film bergenre family adalah Keluarga Cemara, Home, dan 

lainnya. 

10. History 

History merupakan jenis film yang menceritakan tentang kejadian masa lalu 

(sejarah) yang diangkat dari kisah nyata. Contoh  film bergenre history ini 

adalah Pearl Harbor, Apollo 13, 12 Year A Slave, dan lainnya. 

11. Horror 

Horror merupakan genre film yang memberi cerita mistis baik fiksi maupun 

non fiksi. Contoh film bergenre horror adalah The Conjuring, Insidious, Ladda 

Land, Ju-On, Amityville, dan lainnya. 
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Gambar 2.5  Kumpulan film Horror 

(Sumber: www.pinterest.com) 

 

12. Mysteri 

Mysteri merupakan film yang menyajikan alurcerita yang penuh teka teki 

hingga pemecahan teka-teki. Contoh film bergenre mystery adalah Sherlock 

Holmes, Now You See Me, Suspect X, The Detective, dan lainnya. 

13. Roman 

Roman merupakan genre film yang bertema kisah cinta, dilema dan putus 

harapan. Contoh film roman adalah Titanic, You’re The Apple Of My Eye dan 

lainnya. 

14. Musical 

Musical adalah genre film yang menyajikan sebuah drama namun diimbuhi 

dengan adegan menyanyi dan menari di tengan aksi drama. Contoh film 

bergenre musical adalah Glee, Lady and Tramp, dan lainnya. 
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15. Sci-fi 

Sci-fi atau Science Fiction adalah genre film yang memuat cerita ilmu 

pengetahun dan teknologi namun tidak berdasarkan fakta (fiktif). Contoh film 

bergenre Sci-fi seperti Edge of Tomorrow, The Amazing of Spiderman, 

Guardian of Galaxy dan lainnya. 

 

Gambar 2.6  Film bergenre Sci-fi 

(Sumber: http://moviesmedia.ign.com) 

 

16. Sport 

Genre Sport adalah genre film yang berlatarbelakang olah raga. Contoh film 

bergenre sport adalah The Blind Side dan lainnya. 
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17. Thriller 

Film jenis thriller merupakan film yang menyuguhkan aksi, atau adegan 

menegangkan, terkadang juga diimbuhi dengan adegan pembunuhan 

pengejaran dan sejenisnya. Contoh dari film bergenre thriller adalah Shutter 

Island, Saw, Black Swan, Zodiak dan lainnya. 

18. War 

Genre film War adalah film yang memiliki latar belakang peperangan. Contoh 

film bergenre war seperti Saving Private Ryan, Full Metal Jacket, Fury dan 

lainnya. 

19. Western 

Genre Western lebih memberikan sentuhan budaya barat atau budaya Indian. 

Contoh film bergenrewestern yang pernah dibuat adalah The Revenant, 

4Got10, Traded dan film lainnya. 

2.1.3 Film Pendek 

Film pendek adalah sebuah film dengan durasi kurang dari 30 menit 

sehingga alur ceritanya pun tidak memiliki banyak konflik dan lebih ringkas. 

Dalam viva.co.id film pendek mulai dikenal dunia pada tahun 1950 yang di 

populerkan oleh negara-negara Eropa seperti Perancis dan Jerman. Cahyono 

dalam filmpelajar.com menjelaskan bahwa munculnya gaya film baru membuat 

benua Eropa semakin menggemari film, hingga pada era tersebut muncul banyak 

festival film pendek yang sarat akan penonton. Berbagai festival film pendek pun 

menjadi ajang perlombaan terutama bagi pembuat film yang selalu sarat akan 

penonton dan disaat yang bersamaan, film pendek juga di dukung pula dengan 
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munculnya “rumah sinema” yang menyediakan berbagai film pendek yang 

menjadi ajang kompetisi ditambah lagi “rumah sinema” ini berada di berbagai 

penjuru kota 

Film pendek di Indonesia sendiri dikenal pada tahun 1970 dan saat itu film 

pendek Indonesia mendapat respon positif yang cukup besar dari penonton dan 

dikatakan sukses hingga Dewan Kesenian Jakarta mulai rutin menyelenggarakan 

festival film pendek setiap tahunnya mulai tahun 1974. 

2.1.4 Proses pembuatan film pendek 

Pada suatu pembuatan film, tentu tidak terlepas dari sebuah proses dari 

pembuatan film itu sendiri. Perlu persiapan yang intens dalam membuat sebuah 

film. Seperti yang dijelaskan pada www.loop.co.id, yang perlu dipersiapkan 

dalam pembuatan film pendek adalah: 

1. Mempersiapkan ide 

2. Mempersiapkan peralatan shooting 

3. Melakukan penelitian terhadap ide yang di dapat 

4. Membuat dan merapikan alur cerita 

5. Melakukan editing 

6. Memberi efek pendukung 

2.2 Subjective Angle 

Subjective Angle berasal dari kata subject atau dalam bahasa Indonesia 

adalah Subyek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti manusia 

atau orang. Subjek berarti orang yang menjadi pokok dan sasaran. Dalam teknik 
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sinematografi sendiri, subjective angle berarti sudut pandang kamera diambil dari 

suduh pandang tokoh yang ada di dalam film sehingga sudut pandang mata tokoh 

tersebut diperlihatkan kepada penonton. Sudut padang subjektif bisa dilakukan 

dengan cara meletakkan kamera di atas atau di depan kepala dengan menghadap 

kearah depan sehingga seolah-olah kamera menjadi mata tokoh tersebut. 

2.3 Teknik Pengambilan Gambar Subjective Angle 

Dalam dunia sinematografi, istilah subjective angleadalah pengambilan 

sudut pandang yang membuat seolah-olah penonton menjadi mata dari tokoh yang 

ada di dalam film tersebut.  

Teknik subjective angle ini dapat diwujudkan dengan menggunakan satu 

kamera yang diletakkan di dahi pemain(aktor) dengan menggunakan head strap 

kamera. Peletakan kamera sedemikian rupa dapat secara otomatis menghasilkan 

gambar dari sudut pandang tokoh yang menggunakan kamera tersebut. Berikut 

adalah contoh penggunaan kamera agar menghasilkan sudut pandang subjektif. 

2.4 Klepto 

Klepto (Kleptomaniac) adalah sejenis gangguan mental dimana penderita 

memiliki dorongan kuat untuk mencuri sesuatu bahkan yang tidak penting 

baginya. Pada alodokter.com dijelaskan bahwa Kleptomania merupakan kondisi 

yang termasuk ke kelompok gangguan kendali impulsif, yaitu ketika penderita 

tidak dapat menahan diri untuk mengutil atau mencuri. Pengidap gangguan Klepto 

akan merasa puas dan lega saat berhasil mencuri sesuatu, namun setelah itu 

penderita penyakit ini akan merasa menyesal dan tidak ingin mengulanginya lagi. 
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Tapi sesaat setelah menyesal dorongan untuk mencuri akan muncul lagi dan tidak 

dapat ditahan.  

 

 

Gambar 2.7 Klepto 

(Sumber: http://papersemar.com) 


