
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Multimedia merupakan gabungan sejumlah media pengantar informasi, 

yaitu teks, gambar, audio, video, dan animasi. Perkembangan teknologi komputer 

menyebabkam pengunaan multimedia yang semakin meningkat. Multimedia kini 

digunakan di dalam berbagai bidang, seperti hiburan, pendidikan, bisnis, dan lain-

lain (Sri & Bambang, 2013). Multimedia juga digunakan sebagai sarana 

komunukasi. Contoh dari bentuk-bentuk penggunaan multimedia sebagai sarana 

komunikasi seperti, video komersial, iklan, animasi flash, trailer film (Nency et al., 

2017). Dengan demikian, multimedia merupakan gabungan dari beberapa aspek 

yang menampilkan informasi, pesan da nisi penjelasan (Fauriatun & Cici, 2017). 

Video merupakan media yang efektif dalam menyampaikan informasi. 

Paduan antara suara dan gambar menjadikan video perantara informasi yang 

menarik perhatian. Video dibuat dengan berbagai macam tujuan, seperti film 

bioskop yang dibuat sebagai hiburan, iklan di televisi sebagai media pemasaran, 

dan lain-lain (Voughan, 2014).  

Film dokumenter adalah suatu jenis video yang bertujuan meliput suatu 

fenomena nyata lalu dikemas menjadi sebuah film (Suryawann et al., 2017). Film 

dokumenter dapat menjadi media penyajian informasi tentang suatu realita dengan 

lebih fokus dan mendetail, menjadikannya sumber wawasan tentang yang baik. 

Dokumenter juga dapat membuat penonton sadar akan peristiwa dan realita tertentu 

(Khalish, 2014).  
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Camp Vietnam merupakan situs wisata sejarah yang berada di Pulau 

Galang Kota Batam. Pada tahun 1975 perang yang terjadi di Vietnam antara tentara 

Amerika Serikat dan simpatisan liberal Vietnam dan kubu Komunis Vietnam 

memaksa warga yang tidak terlibat dalam perang untuk mengungsi. Sekarang 

tempat pengungsian telah menjadi salah satu tempat wisata di Kota Batam. 

Penulis menganalisis bahwa video dokumenter dapat menjadi media yang 

baik. Video dokumenter memiliki interpretasi yang nyata terhadap latar belakang 

dan subyek untuk menyebarluaskan wawasan tentang keadaan tempat dan nilai 

sejarah (Diana & Yunan, 2014). Terutama subyek yang dimiliki oleh situs Camp 

Vietnam. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berniat merancang sebuah video 

dokumenter sebagai tugas akhir, dengan judul “Perancangan Video Dokumenter 

tentang Camp Vietnam Menggunakan Metode MDLC”. 

1.2 Rumusan masalah 

Berikut rumusan masalah dari menelitian ini: 

1. Bagaimana cara merancang sebuah video dokumenter tentang tempat 

bersejarah? 

2. Bagaimana cara mengembangkan video dokumenter tentang tempat 

bersejarah? 

3. Bagaimana cara menerapkan video dokumenter tentang tempat bersejarah? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Pada proyek perancangan video dokumenter tentang Camp Vietnam, yang 

akan menjadi konten dalam video adalah informasi tentang seputar sejarah 

dan bangunan-bangunan yang ada di situs bekas pengungsian tersebut.  

2. Durasi video dibawah 15 menit. 
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3. Video akan diunggah di situs www.youtube.com. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan tugas akhir “Perancangan Video Dokumenter tentang Camp 

Vietnam Menggunakan Metode MDLC” adalah: 

1. Menggunakan media video dokumenter sebagai sarana penyampaian nilai 

sejarah dan promosi wisata Camp Vietnam 

2. Mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari oleh penulis selama berkuliah 

di UIB 

3. Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S-1) 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian “Perancangan Video Dokumenter tentang Camp 

Vietnam Menggunakan Metode MDLC” antara lain: 

1. Bagi Penonton 

Penonton dapat memperoleh wawasan tentang situs sejarah Camp Vietnam 

dan menumbuhkan minat untuk berkunjung ke situs-situs wisata bersejarah. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat menjadi referensi penelitian dan pengembangan video dokumenter 

bagi akademisi di kemudian hari. 

3. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis tentang peran video dokumenter dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Aditya Rahmat Giffary, Perancangan Video Dokumenter Tentang Camp. Vietnam Menggunakan Metode MDLC, 2018 
UIB Repository©2018 



Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

laporan.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka sebagai bahan pertimbangan penulis 

terhadap penelitian ini dan landasan teori yang berkaitan dengan perancangan video 

dokumenter. 

BAB III  METODOLOGI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang diterapkan dalam 

penelitian dan perancangan desain. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas proses penerapan desain yang telah dirancang di bab 

sebelumnya.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi laporan, yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. 
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