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1 BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

Film dokumenter adalah film yang dibuat senyata mungkin. Film dokumenter tidak 

dibuat secara rekayasa. Menurut Javandalasta (2011), film dokumenter Sebaiknya 

tidak ada unsur fiksi di dalam ceritanya, sehingga penonton tidak rancu tentang 

topik yang dibahas di film tersebut (hlm. 2). Menurut Rosenstone (2006), 

dokumenter dibagi menjadi beberapa tipe yaitu, documentary the expository, 

documentary observasional, documentary interactive, documentary reflexive, 

documentary poetic dan documentary perfomatix (hlm. 72).  

Dalam topik film dokumenter Wiwitan  akan membahas mengenai 

pencantuman agama Sunda Wiwitan di dalam KTP. Agama Sunda Wiwitan 

termasuk dalam anismisme dan dinamisme, merupakan kepercayaan turuntemurun 

kepada leluhur nenek moyang dan roh kekuatan alam. Penulis berperan sebagai 

editor dalam film ini. Penulis menggunakan teknik overtonal montage. Teknik 

overtonal montage berperan menampilkan footage merujuk kepada topik yang 

sedang dibahas dengan wawancara tanpa menunjukkan narasumber yang berbicara. 

Teknik overtonal montage pada film ini digunakan dengan pewarnaan hitam dan 

putih sehingga apa yang menjadi topik film ini tersampaikan kepada penonton 

dengan baik. Penulis akan menampilkan konsep hitam putih untuk menunjukkan 

bahwa masyarakat Baduy hanya mempunyai warna hitam dan putih. Baduy Luar 

mengenakan pakaian warna hitam, karena mereka sudah tidak murni lagi mengikuti 

adat istiadat. Mereka dianggap ‘tercemar’ karena telah mengadopsi perkembangan 

jaman dalam kehidupannya. Sedangkan baju warna putih untuk masyarakat Baduy 

Dalam. Masyarakat Baduy Dalam masih mempertahankan benar adat istiadatnya 

dan sepenuhnya menjalankan aturan adat Baduy. Dalam film ini juga diperlihatkan 

hal-hal yang berpotensi menjadikan orang Baduy kelihangan jati dirinya yaitu 

pencantuman agama Sunda Wiwitan di KTP, namun tidak sesuai agama yang 

mereka percayai.  
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Teknik overtonal montage memberikan informasi dengan jelas dari film 

Wiwitan. Film dokumenter ini memperlihatkan perjuangan masyarakat Baduy yang 

ingin tetap menjadi Baduy dengan segala adat istiadatnya sebagai identitas mereka.  

1.2  Rumusan Masalah  

Bagaimana teknik overtonal montage berperan mengilustrasikan informasi kepada 

penonton dalam film dokumenter Wiwitan?  

1.3  Batasan Masalah  

Teknik overtonal montage dalam film ini dibatasi dalam scene pernikahan dan 

scene pengajuan pencantuman agama Sunda Wiwitan di dalam Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), dan pada akhir film penonton akan mendapatkan informasi 

mengenai Sunda Wiwitan.   

1.4  Tujuan Tugas Akhir  

Untuk mengetahui bahwa, teknik overtonal montage mampu menginformasikan 

mengenai masyarakat Baduy yang hidup dengan adat istiadatnya. Selain itu, untuk 

membangun mood dalam scene pernikahan dan scene pengajuan pencantuman 

agama Sunda Wiwitan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).  

1.5  Manfaat Tugas Akhir  

Manfaat Tugas Akhir ini adalah :  

1. Sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Desain (S.Ds.). 

Penulis juga mendalami peran editor dalam pembuatan film dokumenter, 

sehingga mengetahui lebih dalam teknik editing overtonal montage.  

2. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai peran editor dalam film 

dokumenter dengan teknik overtonal montage.  
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3. Menambah referensi karya di Universitas Multimedia Nusantara, khususnya 

dalam bidang editing film dokumenter.  

4. Memperlihatkan rangkaian upacara terkait kepercayaan masyarakat Baduy 

sebagai unsur penting adalah agama. Khusus pada masyarakat Baduy 

dengan agama Sunda Wiwitan.  
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