
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Film Dokumenter Kain Gringising Di Desa Tenganan Pegringsingan oleh 

Suryawann, Darmawiguna, dan Sindu (2017), bertujuan untuk membuat film 

dokumenter tentang kain Gringsing, kain yang memiliki nilai khusus bagi 

masyarakat Desa Tenganan. Proses pembuatan film melewati tahap pra-produksi, 

produksi, dan pasca produksi. Film dokumenter yang dihasilkan mendapatkan 

respon positif dari penonton. 

Perancangan Video Dokumenter “Autisme” oleh Wardhani dan Sudjudi 

(2014), bertujuan untuk menghasilkan sebuah film dokumenter berisi tentang 

informasi seputar autisme. Proses pembuatan film diawali dengan tahap 

perancanaan, lalu diikuti dengan tahap perkaman gambar dan wawancara bersama 

narasumber, kemudian footage yang dihasilkan memasuki tahap editing. Hasil dari 

perancangan berupa film dokumenter yang dapat menumbuhkan kesadaran dan 

kepedulian masyarakat tentang autisme.  

Dokumenter Pengetahuan “Nguri Uri Kabudayaan” sebagai Bentuk Upaya 

Pelestarian Cerita Rakyat di Desa Limbasari oleh Khalish (2014), dilaksanakan 

dengan tujuan untuk membuat film dokumenter yang meliput upaya pelestarian 

cerita rakyat oleh peneliti badan pengembangan dan pembinaan bahasa di Desa 

Limbasari, dan membahas tentang salah satu cerita rakyat yang dilestarikan, yaitu 

cerita tentang Putri Ayu Limbasari. Film yang dibuat memiliki dampak langsung 

dan tidak langsung. Dampak langsung berupa bertambahnya wawasan penonton, 
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dan dampak tidak langsung berupa siraman inspirasi kepada masyarakat untuk 

membuat film dokumenter tentang sastra lisan. 

Implementasi Model Luther pada Pengembangan Aplikasi Pembelajaran 

Tata Surya berbasis Android oleh Husni, Permana & Muslihudin (2016), Bertujuan 

untuk membuat aplikasi khusus Android yang dapat membantu dalam proses 

pemahaman tehtang tata surya. Model Luthor, atau yang biasa disebut dengan 

metode Multimedia Development Life Cycle, yang terdiri dari 6 tahap, yaitu 

Concept, Design, Material Collecting, Assembly, Testing dan Distribution 

diterapkan dalam pembuatan aplikasi. 

Implementasi Multimedia Development Life Cycle pada Aplikasi 

Pengenalan Lagu Anak-anak Berbasis Android oleh Nurajizah (2016), 

dilaksanakan dengan tujuan agar aplikasi yang dibuat dapat menjadi media hiburan 

yang bermutu bagi anak-anak. Penerapan Multimedia Development Life Cycle 

dipilih karena aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi berkonsep multimedia. 

Yang patut diperhatikan dari penelitian ini adalah Storyboard dibuat sebelum 

pembuatan aplikasi. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

aplikasi lagu anak-anak dapat menjadi alternatif hibutan bagi anak-anak karena 

tampilan yang menarik dan terdapat permainan didalamnya. 

 Film Dokumenter Tok Lait Kancing : Sebuah Warisan Karakter Budaya 

Bangsa oleh Gede Saindra, Gede Aditra & I Putu (2017), bertujuan agar film 

menjadi sarana multimedia yang tergabung dalam dua indera, penglihatan dan 

pendengaran. Narasi dalam film terdapat nilai-nilai budaya, politik, sejarah, 

ekonomi, adat. Film yang sering digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai tersebut 
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adalah film dokumenter, karena film tersebut mendokumentasikan dan merealisasi 

peristiwa berdasarkan kenyataan. 

Berikut adalah tabel yang berisi tentang penelitian-penelitian diatas yang 

ditinjau sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukankan. 

Tabel 1: Tinjauan Pustaka 

Peneliti 
Tahun 

Penelitian 
Kesimpulan Penelitian 

Suryawann et al. 2017 Proses pembuatan film dokumenter 

melewati proses sinematografi, 

yaitu pra-produksi, produksi, dan 

pasca produksi. 

Wardhani & Sudjudi 2014 Pembuatan film dokumenter diawali 

dengan perancangan, lalu dikiuti 

dengan proses perekaman gambar 

dan wawancara dan memasuki tahap 

editing. 

Khalish 2014 Film dokumenter memiliki dampak 

langsung dan dampak tidak 

langsung terhadap penonton. 

Husni et al. 2016 Penggunaan metode MDLC 

melewati proses concept, design, 

material collecting, assembly, 

testing, dan distribution. 

Nurajizah 2016 MDLC digunakan dalam 

pengembangan projek berbasis 

multimedia. Pentingnya membuat 

storyboard. 

 

Gede et al. 2017 Pengunaan film dokumenter agar 

tersampaikan dengan baik dan 

berguna bagi penonton 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis akan membuat sebuah 

video dokumenter seperti penelitian yang dilakukan Suryawan et al. (2017), 

Wardhani & Sudjudi (2014), Khalish (2014) dan Gede et al. (2017). Penelitian 

mereka juga membuktikan bahwa video dokumenter dapat menjadi kontribusi yang 
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sangat baik untuk masyarakat. Penelitian Husni et al. (2016) dan Nurajizah (2016) 

meyakinkan penulis bahwa model MDLC layank digunakan dalam pembuatan 

projek berbasis multimedia. Dalam pembuatan video dokumenter, penulis akan 

melalui tahapan perencanaan, lalu diikuti dengan proses perekaman gambar dan 

wawancara lalu diedit menjadi sebuah video seperti yang dilakukan dalam 

penelitian Wardhani & Sudjudi (2014)  dengan melewati proses pembuatan 

storyboard yang baik yang dilakukan oleh Nurajizah (2016).  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sinematografi 

Menurut Purnawati & Suyanto (2016) sinematografi adalah bidang ilmu 

yang khusus mempelajari tentang teknik perekaman dan pengolahan citra sehingga 

menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan gagasan. 

Adapun beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan gambar 

sebagai berikut (Purnamawati & Suyanto, 2016): 

1. Teknik Head and Shoulders merupakan teknik yang mana sudut 

pandang dilihat dari sisi sebelah kepala dan pundak atau bahu. 

2. Long Shot (LS) merupakan bidikan kamera jauh, pandangan penuh 

dari adegan yang dapat memberikan kesan efek luas. 

3. Frog Eye merupakan sudut pengambilan gambar sejajar dengan 

permukaan tempat objek berdiri, menumbuhkan kesan seolah-olah 

melihat dari sudut pandang seekor katak. 

4. Eye Level / Normal Angle merupakan teknik dimana kamera 

ditempatkan sejajar dengan mata objek untuk menunjukkan 

kedudukan subyek dan objek sejajar. 
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5. Low Angle merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi 

kamera lebih rendah dari mata subjek. 

6. Panning merupakan teknik membidik dari satu sisi ke sisi yang lain 

diakhiri bidikan statis. Teknik ini akan menghasilkan kesan lebih 

hidup terhadap objek yang bergerak. 

7. Still camera yaitu teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera 

diam tidak bergerak, menghasilkan kedataran suasana adegan yang 

mengalir  

Pada awalnya DSLR adalah kamera untuk fotografi. Perkembangan 

teknologi memungkinkan kamera DSLR mempunyai kemampuan untuk merekam 

video dengan kualitas yang justru lebih baik dari kamera video untuk kalangan 

awam. Namun tingkat kesuksesan seseorang dalam memanfaatkan kemampuan 

merekam video pada kamera DSLR ditentukan oleh tingkat kepahaman terhadap 

aspek-aspek teknis terkait sinematografi. (Tunjung, 2013). 

Aspek teknis dalam sinematografi adalah sebagai berikut (Tunjung, 2013):

 1. Compression & Bit Rate 

Compression di sini mengacu pada metode memangkas ukuran data dari 

hasil gambar perekaman. Umumnya DSLR memakai standar kompresi yang sama 

dalam hal fotografi. Dua standar tersebut adalah JPEG untuk kompresi dan RAW 

untuk hasil yang lebih tinggi. Sedangkan untuk video, umumnya memakai 

kompresi H264 dan AVCHD. Untuk keperluan streaming yang lebih ringan, 

disediakan pula standar Mpeg-4. Perekaman video DSLR mempunyai batasan 

dalam durasi, tidak seperti kamera video yang memang khusus untuk merekam 

gambar bergerak.   
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2. Frame Rate 

Jumlah rangkaian gambar yang terlihat setiap detik disebut dengan frame 

rate. Frame rate yang normal dibutuhkan 24 gambar dalam 1 detik. Frame rate 

inilah yang diacu kemudian pada sebagian besar kamera DSLR yang mempunyai 

mode perekaman video. 

3. Aspect Ratio dan Frame Size 

Lebar dan tinggi frame video disebut dengan frame size, yang 

menggunakan satuan pixel, misalnya video dengan ukuran frame 720×576 piksel. 

Untuk video digital, frame size yang dimaksud adalah resolusi. Semakin tinggi 

resolusi gambar maka semakin besar pula informasi yang dimuat, berarti akan 

semakin besar pula kebutuhan memori untuk membaca informasi tersebut. Aspect 

ratio digunakan sebagai acuan utama dalam standar perbandingan lebar dan tinggi 

frame yang akan tampil di media kelak.  

4. Progressive dan Interlaced 

Interlace adalah sistem yang diciptakan untuk menghilangkan efek 

berkedipnya layar televisi yang berbasis tabung. Untuk lebih mudahnya bisa dicoba 

dengan menonton film DVD atau VCD yang berisi adegan bergerak cepat, lalu kita 

tekan pause, maka penonton akan melihat semacam gambar saling menumpuk atau 

bayangan. Mengapa ini terjadi? Karena prinsip kerja televisi berbeda dengan 

prinsip kerja proyektor film di bioskop. Layar televisi bekerja membentuk gambar 

dalam pola menggaris secara horizontal. Sedangkan proyektor film dengan 

menyorotkan sinar yang berisi proyeksi gambar dari pita film. 
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2.2.2 Multimedia 

Multimedia merupakan paduan antara elemen perantara penyampaian 

informasi, yaitu teks, gambar, audio, video, dan animasi. Multimedia dalam proses 

pembuatannya memerlukan aplikasi yang khusus dan teknologi komputer 

(Voughan, 2014). 

Betikut jenis-jenis media yang digunakan pada zaman sekarang menurut 

Voughan (2014): 

1. Teks  

Teks merupakan kumpulan simbol-simbol yang 

mempresentasikan arti dalam suatu bahasa. Penggunaan teks sebagai 

media informasi telah dilakukan sejak zaman dahulu. Keterampilan 

menulis dan mambaca sangat penting dalam kehidupan sehari-hari 

(Voughan, 2014) 

2. Gambar 

Media gambar merupakan penyajian informasi dengan 

menggunakan bentuk-bentuk visual. Ada dua jenis gambar yang dapat 

dihasilkan oleh komputer menurut Voughan (2014), yaitu: 

a. Bitmap adalah sebuah gambar yang dibentuk dari matriks yang 

terdiri dari titik-titk warna. Variasi warna di dalam bitmap 

ditentukan oleh bit yang ditampilkan, dimana n-bit gambar bitmap 

memiliki 2 model warna, aditif (RGB) dan subtraktif (CMYK). 

RGB adalah model warna berdasarkan warna merah (Red), hijau 

(Green) dan biru (Blue). CMYK (singkatan untuk cyan, magenta, 

yellow-kuning, dan black-hitam) adalah sebuah model warna yang 
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didesain khusus untuk keperluan percetakan berwarna (Voughan, 

2014). 

b. Vector adalah gambar hasil perhitungan koordinat kartesian oleh 

komputer yang digunakan untuk menghasilkan bentuk garis, 

persegi, lingkaran, oval, dan polygon (Voughan, 2014). 

3. Audio 

Audio merupakan gelombang yang dapat ditangkap oleh reseptor 

indera pendengaran. Audio digital digunakan pada presentasi dalam bentuk 

rekaman narasi, musik, sound effect, back sound. Audio digital biasanya 

dimuat dalam format seperti WAV, WMA, MP3, dan lain-lain (Rukimin 

& Koderi, 2015). 

Terdapat dua macam suara yang biasa digunakan dalam 

multimedia, yaitu : 

a. Digital audio, adalah gelombang audio yang disimpan dalam 

format bits atau bytes, melewati proses digitizing. Kualitas dari 

hasil digitizing ini bergantung pada sampling rate dan bitdepth 

(Voughan, 2014). 

b. MIDI, singkatan dari Musical Instrument Digital Interface, 

merupakan bentuk konversi suara yang disimpan dalam bentuk 

numerik (Voughan, 2014). 

4. Video 

Video adalah media berupa paduan gambar bergerak dan suara 

yang menunjukan kejadian nyata. Video juga merupakan perantara 

penyampaian informasi yang menarik efektif.  
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Video disimpan dalam bentuk digital container format, yaitu 

semacam wadah dimana data video disimpan, dan dapat dimainkan. Ada 

berbagai macam container video digital yang umum digunakan seperti 

Ogg (.ogg), Flash Video (.flv), MPEG (.mp4), QuickTime (.mov), 

Windows Media Format (.wmv), WebM (.webm), dan RealMedia (.rm) 

(Voughan, 2014). 

5. Animasi  

Animasi adalah objek-objek visual yang dibuat seolah-olah 

bergerak dan berubah warna. Animasi dapat terdiri dari gambar dan teks, 

yang dibuat seolah-olah bergerak dengan menampilkan sejumlah frame 

dengan cepat (Voughan, 2017). Ada tiga bentuk animasi yang dijelaskan 

oleh Voughan (2014), yaitu : 

a. Animasi 2D, adalah animasi yang menggunakan dua dimensi 

saja yaitu sumbu x dan sumbu y pada sumbu kartesian. 

b. Animasi 2½D, adalah animasi 2D dengan ilusi sumbu z yang 

dihasilkan oleh penambahan efek bayangan pada gambar. 

c. Animasi 3D, adalah bentuk dan pergerakan objeknya dapat 

melalui tiga sumbu yaitu sumbu x, y, dan z, sehingga memiliki 

unsur kedalaman. 

2.2.3 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) adalah sebuah metode 

pengembangan yang dapat diterapkan khusus untuk proyek multimedia (Nurajizah, 

2016). Pengembangan proyek multimedia dengan metode MDLC melewati enam 

tahap (Husni et al, 2016): 
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Gambar 2.1: Siklus Pengembangan Multimedia 

1. Concept 

Tahap ini adalah tahap dimana tujuan proyek serta pengguna hasil 

akhir proyek tersebut ditentukan. Dalam tahap ini banyak hal-hal yang 

perlu dipertimbangkan. 

2. Design 

Tahap ini merupakan tahap perancangan dan perencanaan. Pembuatan 

storyboard dan naskah merupakan bagian dari tahap ini. 

3. Material Collecting 

Selanjutnya pada tahap ini, bahan-bahan media yang dibutuhkan untuk 

pengembangan proyek dibuat dan dikumpulkan sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. Inilah tahap dimana proses 

pengambilan gambar dan perekaman suara dilaksanakan. 

4. Assembly 
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Setelah terkumpul, bahan-bahan tersebut selanjutnya akan 

digabungkan menggunakan software komputer. Terdapat berbagai 

macam software yang dibuat khusus untuk mengerjakan tugas 

multimedia tertentu, dengan berbagai macam kelebihan dan 

kekurangan, gratis dan berbayar. Proses assembly harus dilaksanakan 

berdasarkan rancangan yang dibuat pada proses design. 

5. Testing 

Hasil dari tahap assembly kemudian diuji untuk memastikan bahwa 

hasil akhir proyek sesuai dengan konsep dan rancangan yang dibuat, 

serta menjamin kualitas. 

6. Distribution 

Setelah memastikan bahwa hasil assembly memenuhi standar, hasil 

kemudian didistribusikan untuk memenuhi tujuan proyek. 

2.2.4 Film Dokumenter 

Film dokumenter merupakan suatu jenis film yang bertujuan 

mempresentasikan fenomena yang terjadi di kehidupan nyata (Khalish, 2018). 

Dalam film dokumentasi peristiwa yang di rekam dan ditampilkan bukan 

merupakan hasil rekayasa, namun merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. 

Film dokumenter meliput narasumber, peristiwa dan tempat yang nyata.  Narasi 

film dokumentasi bersifat non-fiktif, bertujuan sebagai sumber informasi tersusun 

dalam bentuk sebuah video yang dibuat dengan melibatkan unsur-unsur 

sinematografi (Wardhani, 2014). 

2.2.5 Aplikasi yang Digunakan 

1. Corel Video Studio 
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Dalam aplikasi ini pada umumnya para editor menggunakan untuk 

menggabungkan beberapa video menjadi satu video yang utuh, beserta juga 

denga audio, dan juga efek-efek transisi agar membuat video tersebut 

terlihat menarik. Aplikasi ini juga membantu dalam mengexport video ke 

berbagai macam format kompresi, agar pengguna bisa memilih format apa 

yang cocok untuk video tersebut. Penulis menggunakan output Blu-ray 

Disc, dan Flash MPEG- 4/H.264. 
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