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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Film sebagai salah satu dari sekian banyak hal yang ditunggu-tunggu oleh pecinta 

film, karena film bukan hanya sebagai sarana hiburan masyarakat yang dapat 

dinikmati dan dirasakan lewat visualisasi kita, tetapi dapat kita pelajari juga hal-

hal apa saja yang terkandung didalam sebuah film, dan tidak hanya sekedar 

melihat film tetapi menikmati serta bisa menganalisis film sesuai kebutuhan. 

Banyak konteks dalam film yang dapat kita nikmati sajiannya, salah satunya yaitu 

melalui ide cerita, konsep, karakter tokoh, musik, bahkan setting lokasi sendiri.  

Pada kesempatan ini, penulis ingin menganalisis sebuah film yang merupakan 

sebuah novel karya Donny Dhirgantoro yang selanjutnya dirilis menjadi sebuah 

film layar lebar yang disutradarai oleh Rizal Mantovani dengan judul 5 cm, film 

ini mengisahkan tentang lima remaja yang menjalin persahabatan yang cukup 

lama dan mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan film ini penulis 

akan membahas “Peranan set untuk menggambarkan perjuangan dan persahabatan 

dalam film 5 cm”.  

Perjuangan dan persahabatan yang dialami Riani maupun Genta menjadi 

pembahasan penulis terkait dengan lokasi yang dipakai. Penulis memilih tokoh 

Riani dalam konteks perjuangan, karena Riani sendiri memiliki konflik personal 

yang harus dia perjuangkan, salah satunya memperjuangkan orang yang dia cintai. 

Selain itu Riani juga ingin meraih impiannya melalui pendakian yang akan 
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membawa dia sampai ke puncak gunung, sehingga perjuangan yang ingin di 

tempuh Riani terlihat. Begitu juga yang terjadi pada Genta melalui konteks 

persahabatan. Penulis memilih Genta karena, pada awalnya Genta yang pertama 

mengajak mereka pergi karena terjadi kejenuhan dalam persahabatan mereka,. 

Genta berinisiatif untuk mengajar teman-temannya untuk naik ke puncak gunung, 

untuk sama-sama merasakan merasakan proses saat pendakian, serta membuat 

teman-temannya tidak akan melupakan hari yang khusus itu.  Bagi Genta, hal ini 

yang sangat dia impikan, untuk memberikan sesuatu untuk teman-temannya, 

bahkan dia sendiri yang mempersiapkan semua kebutuhan untuk pendakian. Dan 

yang paling penting juga bagi genta yaitu dia lebih memikirkan kebahagiaan 

temannya dibanding kebahagiaan diri sendiri. 

Film 5 Cm memberikan informasi kepada seluruh kalangan masyarakat 

tentang keindahan Gunung Semeru yang merupakan bagian dari Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru, sehingga saat ini tidak hanya para pendaki gunung yang 

sudah berpengalaman  yang ingin menikmati keindahan alam di Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru, tetapi semua kalangan masyarakat yang ada, terutama 

para remaja yang merupakan target pasar dari film ini. Gunung Semeru 

merupakan gunung tertinggi di dataran Jawa, dan gunung Semeru sendiri salah 

satu dari lokasi yang digunakan untuk memproduksi film ini. Selain itu salah satu 

danau yang ada di taman nasional ini yaitu Ranu Kumbolo menjadi titik 

pengambilan gambar dari film ini, dimana kecantikan dan keindahan dari danau 

ini menjadi suasana yang cukup indah dalam lokasi tersebut.  

Penerapan Set..., Sintikhe Eoudia, FSD UMN, 2015



3 

 

Film yang baik, mengundang anda untuk bermimpi dan memberi nilai yang 

baik, sehingga dapat menarik perasaan dan kecintaan anda pada film. Penulis akan 

menelusuri dari sudut pemilihan lokasi, serta fungsi naratif yang ada dalam setting 

lokasi ini, bahkan plot dari karakter yang ada. Dan mengapa judulnya 5 cm, 

akhirnya penulis menemukan jawabannya dalam halaman-halaman terakhir novel 

di situ ditulis dengan jelas, bahkan dalam adegan film terdapat pada scene saat 

mereka siap-siap mendaki gunung Semeru.  

“Apabila kamu punya mimpi, taruh dia 5 cm di depan kening kamu,jadi nggak 

pernah lepas dari mata kamu. Dan sehabis itu yang kita perlu cuma kaki yang 

berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang berbuat lebih banyak dari 

biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dan leher yang akan lebih sering 

melihat keatas.Juga lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja dan hati 

yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa.” 

Lokasi syuting secara teknis dan logika dapat menjadi pengalaman yang 

mengerikan walaupun lokasi syuting secara teknis dan logika dapat menambah 

suasana lebih realistis. Lokasi syuting, baik alami maupun rekayasa masing-

masing mempunyai keunggulan dan kelemahan (Suyanto, 2005, Hlm.177). 

 Begitu juga dengan lokasi yang digunakan dalam film ini, menjadi suatu 

pengalaman yang baru bagi para aktor ataupun kru yang bekerja, karena untuk 

membawa semua peralatan sampai ke atas puncak gunung dibutuhkan tenaga 

yang cukup karena ingin menunjukan setting lokasi yang sesuai sehingga dapat 

menceritakan sebuah perjuangan maupun persahabatan dalam setiap adegan yang 
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terjadi mulai dari kaki gunung sampai pada puncak gunung. Melalui lokasi ini 

penulis bukan hanya melihat dari keindahan pemilihan lokasi yang digunakan atau 

menakjubkan, tetapi hal ini membuat penulis mau mengamati lebih lagi 

bagaimana yang terjadi dalam memproduksi film ini serta belajar dari pengalaman 

yang ada. Oleh karena itu alasan penulis membahas film 5 cm ini yaitu, karena 

pemilihan lokasi yang cukup berbahaya menurut penulis karena mereka syuting di 

lokasi yang yang beresiko yaitu pegunungan, karena gunung semeru ini 

merupakan gunung tertinggi di Jawa. Ada juga yang membuat penulis ingin 

menggungkapkan bahwa dalam film maupun novel yang ditulis sama persis, 

karena mereka mendaki gunung Semeru. Oleh karena itu penulis ingin sekali 

membahasa tentang situasi yang terjadi pada proses yang mereka alami selama 

mendaki gunung dan penulis akan menganalisis lewat setting lokasi yang 

digunakan, sambil memandang keindahan alam kemudian mengibarkan bendera 

merah putih di atas gunung Mahameru. Itulah yang terjadi pada plot film ini, jadi 

penulis akan membahas hal-hal tersebut agar bisa kita amati bersama-sama. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peranan set dalam menggambarkan perjuangan dan persahabatan pada 

film 5 cm.  

1.3. Batasan Masalah 

Pembahasan dibatasi oleh peranan set pada : scene danau, scene hutan, dan scene 

gunung dalam perjuangan Riani dan persahabatan Genta. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana setting lokasi dapat 

menggambarkan pejuangan dan persahabatan dalam film 5 Cm. 

1.5. Manfaat Skripsi 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Pembaca dapat memahami sebuah film dengan mengetahui unsur-

unsur pembentuk film. 

2) Pembaca dapat membuat film dengan baik setelah memahami sebuah 

film. 
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