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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) 

2.1.1 Definisi LKP 

Beberapa pendiri LKP mendefinisikan LKP sebagai salah satu bentuk 

satuan Pendidikan Nonformalyang diselenggarakan bagi masyarakatyang 

memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. LKP sebagai salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikanpada jalur pendidikan nonformalmempunyai kaitan 

yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan 

bagi peserta didik yang ingin mengembangkan keterampilannyapada jenis 

pendidikan tertentu dan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin 

mengembangkan keterampilannya yang tidak dapat ditempuh dan tidak dapat 

terpenuhi pada jalur pendidikan formal. 

Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 62 ayat (1) setiap 

satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh ijin 

pemerintah daerah. Kemudian pada ayat (2) syarat-syarat untuk memperoleh ijin 

meliputi isi pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi 

serta manajemen dan proses pendidikan. 

Menurut Djafar H. Assegaff dalam bukunya Jurnalistik Masa Kini, film 

diartikan sebagai publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-



8 

 

 

artikel dari berbagai penulis (1983: 127) Selain memuat artikel, film dokumenter 

juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, review, ilustrasi atau 

fitur lainnya yang mewarnai isi dari film. Oleh karena itu, film dijadikan salah 

satu pusat informasi visual yang sering dijadikan bahan rujukan oleh para 

penonton dalam mencari sesuatu hal yang diinginkannya. 

 

2.1.2 Pendidikan 

 Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata padegogik yaitu ilmu 

menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu 

mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa 

waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung 

yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau 

mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti 

panggulawentah, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, 

kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata 

dasar didik (mendidik), yaitu memelihara dan member latihan (ajaran, pimpinan) 

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai 

pengertian, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seorang kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, 

proses perbuatan, cara mendidik. (Dewantara, 2004) 
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 Terdapat dua macam pendidikan, yaitu : 

1. Pendidikan Formal 

Merupakan kegiatan sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari dasar 

sampai perguruan tinggi dan setaraf dengannya yang didalamnya adalah 

kegiatan studi berorientasi akademis dan  umum, program spesialisasi, dan 

latihan professional yang dilaksanakan dalam waktu terus menerus. 

2. Pendidikan Non Formal 

Merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan 

secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai 

setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian 

penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah 

daerah dengan mengacu pada standart nasional pendidikan.  

 

2.2  Film 

2.2.1 Definisi Film 

Film adalah karya cipta seni 

Film hingga saat ini banyak yang telah beredar, dengan berbagai jenis, isi, 

makna dan lain-lain. Menurut Rayya Makarim(Makarim, 2003)dijelaskan bahwa 

film adalah salah satu sarana komunikasi massa, selain jaringan radio, televisi dan 

telekomunikasi. Film membawa pesan-pesan komunikasi utnuk diperlihatkan 

pada penonton, sesuai yang ingin diberikan oleh sutradara entah dalam drama, 

horor, komedi, dan action. 
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J. B Wahyudi(Wahyudi, 1986)menjelaskan bahwa berdasarkan teori film, 

film adalah arsip sosial yang menangkap jiwa zaman (zeitgeist) masyarakat saat 

itu. Film akan menunjukan kehidupan masyarakat saat itu, seperti kehidupan 

sosial suatu masyarakat, impian suatu masyarakat, dan lain-lain. 

Lebih lanjut Rayya Makarim(Makarim, 2003)mengatakan, bahwa film 

adalah deretan kata-kata.Kata-kata itu yang dapat saja diperoleh dari novel, kisah 

nyata atau kisah rekaan,riwayat hidup, sandiwara radio atau komik sebagai 

sumber penceritaan. 

Secara umum film dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni: dokumenter, fiksi, 

dan eksperimental. Film dokumenter yang memiliki konsep realisme (nyata) 

berada di kutub yang berlawanan dengan film eksperimental yang memiliki 

konsep dua kutub tersebut. 

Film yang dalam bahasa Inggris disebut motion picture (gambar hidup), 

merupakan media komunikasi yang lengkap dan hasil karya bersama yang 

melibatkan ilmu teknologi dan seni, (Andries, 1984:7). Film bila dianalisis 

memiliki beberapa sifat dasar, antara lain film bersifat teknis, film bersifat 

sosiologis, film bersifat secara umum. 

1. Film Bersifat Teknis 

Mac Millan(dalam Andries,1984:7)menjelaskan bahwa film memiliki sifat 

teknis karena melalui suatu proses teori dari penggunanaa alat sampai 

penggunaannya. Hal ini menjelaskan sebagai gambar demi gambar yang 

dipergantikan dengan sangat cepat diantara suatu sumber cahaya dan suatu 

bidang proyeksi. Pergantian itu sedemikian cepatnya, sehingga mata tidak 
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menyadari pergantian gambar, sebaliknya, hanya akan menyaksikan gerak 

yang seolah-olah menerus dari perbedaan-perbedaan gambar tersebut. 

2. Film Bersifat Sosiologis 

Mac Millan(Andries, 1984:8), menjelaskan fungsi ganda film sebagai seni 

dan sebagai media hiburan massa membuat kita sulit merumuskan 

batasannya. Sejak 300 (tiga ratus) tahun penemuannya, film telah membuat 

dampak dalam arti sosiologis, film berakar pada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

itu antaralain telah mengembangkan berbagai teknik perfilman, seperti 

pembuatan film berwarna, pengaburan dan perbesaran gambar, pengaturan 

jarak dengan sasaran, peningkatan waktu dengan cara pemotongan atau 

penyambungan film, dan sebagainya.  

 

3. Film Bersifat Umum 

Meyer T(Andries, 1984:9), menjelaskantentang seni ekspresi dimana dalam 

film harus memiliki kualitas unsur visual, tata suara, dan cerita sehingga 

dapat menghibur audience. 

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa film adalah 

urutan gerak dari gambar hidup yang membentuk seni visual baru melalui media 

komunikasi yang lengkap, ditujukan kepada mata juga pendengaran, yang berakar 

kepada seni ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi suatu bagian dari 

kehidupan modern.perilaku komunikasi. 
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Kesimpulan lain bahwa film adalah salah satu media komunikasi yang 

menggabungkan unsur suara dan gambar di dalamnya. Maksud dari 

menggabungkan ini tidak lain untuk membuat komunikasi lebih efektif, sehingga 

maksud-maksud yang ingin disampaikan oleh pembawa pesan dapat ditangkap 

dan dimengerti dengan baik oleh penerima pesan. 

 

2.2.2 Genre Film 

Dalam pembuatan film sineasmemiliki sebuah idealisme dalam menentukan 

tema untuk “membungkus” cerita agar dapat diterima oleh penontonnya. 

Beberapa genre tersebut antara lain: 

1. Film Drama 

Genre film ini memberikan alur cerita mengenai kehidupan. Keharuan lebih 

ditonjolkan dalam film ini agar penonton bisa ikut merasakan apa yang 

dirasakan para tokohnya. Seperti Romeo and Juliet, Haciko. 

2. Film Laga atau action 

Genre film ini banyak menampilkan unsur pertarungan dalam setiap 

scene.Sehingga penonton dibawa ke dalam kecepatan dan ketegangan gerak 

tubuh para tokoh yang tengah berkelahi. 

3. Film Horor 

Genre film ini banyak menempatkan legenda yang menyeramkan pada suatu 

daerah atau legenda yang sengaja dibuat untuk menghadirkan film ini.Antara 

lain Kuntilanak, Suster Ngesot, The Ring, dan sebagainya. 
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4. Film Thiller 

Genre film ini selalu mengedepankan ketegangan yang dibuat tak jauh dari 

unsur logika. Karena sepanjang jalan cerita penonton akan disuguhkan 

dengan peristiwa pembunuhan. Hal ini memacu ketakutan tersendiri dalam 

diri. 

5. Film Fantasi 

Genre film ini mempunyai alur cerita yang diluar nalar manusia. Sesuatu 

yang tidak mungkin, akan terjadi di film ini. Kelebihannya, film ini akasn 

selalu menyodorkan sesuatu yang membuat decak kagum penonton 

akanmakhluk dan benda-benda yang tidak ada dalam kehidupan nyata. 

Contoh Harry Potter, Golden Compas dan sebagainya. 

6. Film Perang 

Genre film ini sering juga disebut dengan film kolosal.Film yang alur 

ceritanya dibuat bedasarkan sejarah atau hanya sebuah imajinasi belaka. 

Contoh 300, The Last Samurai, dan sebagainya. 

7. Film Ilmiah 

Genre film ini biasa disebut dengan sci-fi. Ilmuan akan selalu ada dalam 

genre film ini karna apa yang sesuatu mereka hasilkan akan menjadi konflik 

utama dalam alur.Contoh Jurassic Park, Splice dan sebagainya. 

8. Film Dokumenter 

Menurut Sheila Curran Bernard(Bernard, 2004)film dokumenter merupakan 

film non-fiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata dengan setiap 

individu menggambarkan perasaan dan pengalamannya dalam situasi apa 



14 

 

 

adanya, tanpa persiapan, atau langsung pada kamera atau pewancara. 

Dokumenter dapat diambil di lokasi apa adanya, atau disusun secara 

sederhana dari bahan-bahan yang sudah diarsipkan. 

Dokumenter sering dianggap sebagai rekaman dari ‘aktualitas’ atau 

potongan rekaman sewaktu kejadian sebenarnya berlangsung, saat orang yang 

terlibat di dalamnya berbicara, kehidupan nyata seperti apa adanya, spontan, dan 

tanpa media perantara.Film dokumenter memiliki beberapa karakter teknis yang 

khas yang tujuan utamanya untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan, 

fleksibilitas, efektifitas, serta otentisitas peristiwa yang akan direkam. 

Kebanyakan penonton film/ video dokumenter di layar kaca sudah begitu 

terbiasa dengan berbagai cara, gaya, dan bentuk-bentuk penyajian yang selama ini 

paling banyak dan umum digunakan dalam berbagai acara siaran televisi. 

Sehingga, mereka tak lagi mempertanyakan lebih jauh tentang isi dari dokumenter 

tersebut. 

Misalnya, penonton sering menyaksikan dokumenter yang dipandu oleh 

suara (voice over) seorang penutur cerita (narator), wawancara dari para pakar, 

saksi-mata atas suatu kejadian, rekaman pendapat anggota masyarakat.Demikian 

pula dengan suasana tempat kejadian yang terlihat nyata, potongan-potongan 

gambar kejadiannya langsung, dan bahan-bahan yang berasal dari arsip yang 

ditemukan.Semua unsur khas tersebut memiliki sejarah dan tempat tertentu dalam 

perkembangan dan perluasan dokumenter sebagai suatu bentuk sinematik. 

Hal ini perlu ditekankan, karena dalam berbagai hal bentuk dokumenter 

sering diabaikan dan kurang dianggap di kalangan film seni, seakan-akan 
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dokumenter cenderung menjadi bersifat ‘pemberitaan’ (jurnalistik) dalam dunia 

pertelevisian. Bukti-bukti menunjukkan bahwa, bagaimanapun, dengan pesatnya 

perkembangan film/video dokumenter dalam bentuk pemberitaan,ada 

kecenderungan kuat di kalangan para pembuat film dokumenter akhir-akhir ini 

untuk mengarah kembali ke arah pendekatan yang lebih sinematik dan kini 

perdebatannya berpindah pada segi estetik.Pengertian tentang ‘kebenaran’ dan 

‘keaslian’ suatu film dokumenter mulai dipertanyakan, diputarbalikkan, dan 

diubah, mengacu pada pendekatan segi estetik film dokumenter dan film-film 

non-fiksi lainnya. 

Namun dalam perjalanannya, genre-genre film diatas sering dicampur satu 

sama lain (mix genre) seperti horror-comedy, western-comedy, horror-science 

fiction dan sebagainya. Selain itu genre juga bisa masuk ke dalam bagian dirinya 

yang lebih spesifik yang kemudian dikenal dengan subgenre, contohnya dalam 

genre komedi dikenal subgenre seperti screwball comedy, situation comedy (sit-

com), slapstick, black comedy atau komedi satir dan sebagainya.Demikian pula 

dalam film dokumenter. 

 

2.3 Film Dokumenter 

Menurut Gerzon R. Ayawaila(Ayawaila, 2008)dalam bukunya menjelaskan, 

film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan 

kenyataan. Artinya apa yang kita rekam memang berdasarkan fakta yang ada, namun 

dalam penyajiannya kita juga dapat memasukan pemikiran-pemikiran kita. 
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Hal ini mengacu pada teori-teori sebelumnya seperti, Stave Blandford, 

Barry Grant dan Jim Hillier, dalam buku  The Film Studies Dictionary 

menyatakan bahwa film dokumenter memiliki subyek yang berupa masyarakat, 

peristiwa, atau situasi yang benar-benar terjadi didunia realita dan di luar dunia 

sinema. 

Kesimpulannya film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau 

mempresentasikan kenyataan. Artinya film dokumenter menampilkan kembali 

fakta yang ada dalam suatu kehidupan dengan berbagai sudut pandang yang 

diambil. 

 

 

 


