
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

1.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian oleh Fauzi, Junaidi, & Hermarsyah, (2014) dengan judul 

“Penguatan Informasi Ekowisata Melalui Film Dokumenter di Kelurahan Sei 

Mempura” yang menggunakan film dokumenter sebagai media mempromosikan 

kembali Ekowisata di Keluarahan Sei Mempura dengan berbagai macam potensi 

Ekowisata. Dimana film dokumenter ini dapat menarik para wisatawan untuk 

datang berwisata di Kelurahan Sei Mempura. 

Dilanjutkan oleh penelitian Kardewa & Siahaan, (2017) dengan judul Film 

Dokumenter Budaya Betawi Ondel-Ondel Di Negeri Silancang Kuning 

Berdasarkan Sinematografi Teknik Pengambilan Gambar” yang menggunakan 3 

tahap metode penelitian yakni Pra Produksi, Produksi dan Pasca Produksi. Agar 

proses perancangan film dokumenter tersebut lebih terstruktur. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Hendrico, Prayanto, & Yudani, (2014) 

yang berjudul “Perancangan Video Dokumenter Olah Raga Flag Football Sebagai 

Sarana Promosi di Surabaya”. Yang memakai metode kualitatif untuk membuat 

suatu video documenter untuk memperkenalkan olahraga Flag Football kepada 

masyarakat Surabaya. agar dapat menanam rasa penasaran penonton, visualisasi 

dengan perpindahan adegan yang cepat serta sedikit video klip seperti sync dengan 

soundtrack yang dipakai untuk merancang video dokumenter mengenai Flag 

Football tersebut tidak membosankan serta harapan kedepannya bias lebih menarik 

pemirsa untuk memasuki langsung kedalam dunia Flag Football. 
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Penelitian selanjutnya oleh Hapsari & Urbani, (2014) yang berjudul 

“Perancangan film dokumenter tentang wanita tangguh menggunakan kamera 

DSLR dengan multimedia” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 

kreatifitas anak bangsa dalam membuat film dokumenter dengan kamera DSLR 

berbasis multimedia dengan metode fiksi edukasi. Yang menghasilkan sebuah film 

dokumenter “Wanita Tangguh” dengan berbagai format seperti DVD. 

Penelitian oleh Yuliastomo & Triono, (2015) dengan judul Pembuatan 

Film Dokumenter Jangan Pandang Kami Sebelah Mata yang menghasilkan sebuah 

film dokumenter untuk di publikasikan lewat media sosial dan juga Youtube serta 

dalam bentuk DVD. Sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengaksesnya. 

Berdasarkan penjelasan tinjauan pustaka tersebut, maka dibuat tabel 

penelitian agar bisa membandingkan penelitian-penelitian yang sudah pernah 

terhadap video yang akan dibuat (Lihat pada Tabel 2.1). 

 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Fauzi, Junaidi, & 
Hermarsyah 

2014 Peracangan film dokumenter dengan penguatan 
informasi tentang potensi wisata di kelurahan 
Sei Mempura. 

Kardewa & 
Siahaan 

2017 Perancangan film dokumenter dengan 
menggunakan 3 metode tahapan penelitian yaitu 
Pra produksi, Produksi dan Pasca produksi. 

Hendrico, 
Prayanto, & 
Yudani 
 

2014 Perancangan film dokumenter yang 
dimanfaatkan untuk mempromosikan olahraga 
flag football kepada masyarakat Surabaya. 

Hapsari & Urbani 
 

2014 Pembuatan sebuah film dokumenter dengan 
menggunakan kamera DSLR berbasis 
multimedia. 
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Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Yuliastomo & 
Triono 

2015 Perancangan sebuah film dokumenter dengan 
mempublikasikan kepada umum melalui sosial 
media dan Youtube. 

 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang sudah pernah, penulis akan 

merancang sebuah film dokumenter tentang keindahan pulau petong yang terbukti 

mampu berjalan lancar seperti pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Hendrico et 

al., 2014) mengunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data, penelitian oleh 

(Hapsari & Urbani, 2014) dengan membuat video dokumenter menggunakan 

kamera DSLR, penelitian oleh (Fauzi et al., 2014) dengan memperkuat informasi 

yang sudah ada di dalam perancangan film dokumenter eko wisata dikelurahan Sei-

Mempura, penelitian oleh (Kardewa & Siahaan, 2017) dengan meggunakan dengan 

3 jenis produksi yakni pra produksi, produksi serta pasca produksi, yang terakhir 

oleh penelitian (Yuliastomo & Triono, 2015) dengan menggunakan distribusi 

melalui youtube. 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam membuat sebuah Film dokumenter, peneliti membuat beberapa 

landasan teori. Dalam Landasan teori ini merupakan kombinasi beberapa teori-teori 

yang digunakan untuk memperkuat arti kedalam sebuah tugas akhir. Teori dan 

definisi yang digunakan dalam skripsi ini yaitu: 
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2.2.1 Multimedia 

Menurut Safaat, Yanti, & Sari, (2016), katanMultimedia diambilndarinkata 

Multi (BahasanLatin) “medium”nyang artinya wujud dan alat untuk berkomunikasi. 

Olehnkarena itunmultimediaaadalah “multipleiintermediaries” atauu“multiple 

means” mempunyainpengertian yaitu beberapaapenghubung ataunbanyak makna. 

Secara umum,mmultimediammempunyaiddefinisiyyaitu gabunganddari tulisan 

yangddiubahhdengan digital, photo,sseni graphic, sound,aanimation danpunsur 

multimedia. Dilanjutkanpoleh Maryati & Purnama, (2013)ddarimbermacam 

sumber informasi,mmultimedia mempunyaimsuatumkeunggulan unikmyang tidak 

mampuvdiubah olehnpenyaji sumberiinformasi lainnya.iSalah satu keunggulan 

darimmultimedia adalahmmampu meningkatkansserta menariksminatfpengguna, 

karena merupakanskombinasi antaragpenglihatan sound dan action. 

Menurut Saputro & Saputra, (2014), terdapatvtiga jenis multimedia, yaitu: 

1. MultimediavInteraktif 

Seorangipengguna mampuvmemantau secaravmaksimal mengenai apa 

danvkapan unsur multimediavakan dimunculkan atauvdipindahkan. 

Contoh: AplikasivProgram,Game, vCD Interaktif, vVirtual Reality. 

 

2. Multimedia Hiperaktif 

Multimediavbentuk ini memilikivstruktur dengan unsur-unsur terkait 

yangvdapat menjadi pendomanvoleh user melalui link denganvunsur-

unsur multimedia yangvada. Sebutan Richmedia jugavdigunakan 

untuk memanggilvMultimedia Hiperaktif. Contoh:iwebsite, mobile 

banking ,oworld wideiweb(www). 
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3. MultimediaiLinear 

Multimediailinear merupakanvjenis multimedia yangvbergerak lurus. 

Multimediaibentuk dapatidilihat pada semua genreifilm,ivideo, 

tutorial, danvlain-lain. Multimedia linearvberjalan tanpavpantauan 

navigasivdari user. Penyampaianvmultimedia linearvharus secara 

berurutaniatau terstrukturvdari tahap awal sampaivtahap akhir. 

Contoh:imusik, siaraniTV, film,imovie. 

 

Menurut Rahman, (2015), terdapatnlima jenis unsur multimedia yang dapat 

digunakan dalam sebuah perancangan video promosi, diantaranya: 

1. Teks 

Teks ataupun sebuah tulisan digunakan selamaabertahun-tahun bagi 

manusia untuk berkomunikasi denganasesama. Tetapi suatu kata dapat 

mempunyai banyak arti atau makna, sehingga kata yang digunakan 

haruslahmtepat,msingkat, dan juga padat sehingga makna tersampai 

dengan baik. Teks pada umumnya digunakan untuk membuat  menu, 

tombol,adan judul.tTeks merupakan bentuk dariofile yang paling 

sederhana sertaomemerlukan mediaopenyimpanan terkecil, biasanya 

diciptakanooleh aplikasi pengolahokata danomerupakan materioyang 

utama padaosebagian besar multimedia. Jenis-jenisoteks seperti 

Printed Text, yaituoteks yang dihasilkan denganomengunakanoword 

processor atauoword editor denganodiketikan yang kemudianobisa 

dicetak. ScannedoText yaitu tulisanoyang dihasilkanodengan proses 

scanning tanpa pengetikanodan Hypertext yaitu jenisoteks yang 
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memberikanolink ke suatu tempatomeloncat ke topik tertentu (Rahman, 

2015). 

2. Gambar 

Pengunaanogambar dalamomultimedia menjadiosarana penyampaian 

dataoakan menjadi lebih bermanfaatodan efektif, terutamaomateri 

yang tidak bisaodiungkapkan denganotulisan. Unsur gambarojuga 

mendukungopemahaman seorang terhadap suatuoinformasi danosuatu 

penyampaian. Gambarodapat didefinisikanosebagai garis,ibulatan, 

kotak, bayangan,iwarna ataupun sajianomenjadi lebihomenarik dan 

efektif.iGambar padaiumumnya diciptakanaoleh dua macamopertama 

adalah jenisobitmap, serta jenis vector. Jenis Bitmap adalaholukisan 

grafis, sedangkan jenis vector adalah gabungan dariagaris grafis. 

Perbedaanidari keduaijenis ini yaitu,ijenis bitmapoberisikan informasi 

denganowarna RGBodidalam setiapopixelnya sedangkanojenis vector 

tidak memilikiiinformasi warna RGB. Elemen dalam gambar biasanya 

dapatodiatur berdasarkanoukuran, warna,otransparansi,isusunan tata 

letakigraphic, danomampu diaturoapabila inginimenampilkan atau 

menghilangkan graphicitersebut (Winata & Lakoro, 2015).o 

3. Suara o         oo 

Suara merupakan fenomena fisikoyang dibuatidenganogetaran suatu 

bendaobisa berupaosinyal analog dengan amplitudooyang berubah 

secaraokontinyu dengan suara, waktu berkaitan erat dengan indra 

pedengaran.oMultimediaoterasa tidakolengkap apabilaotanpa Audio. 

Suaraodiartikan sebagaiosemacam bunyiodalam bentukodigital seperti 
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narasi, omusik, suaraodan sebagainyaoyang dapat terdengarodengan 

menggunakaniindra dari telinga. Suaraibackground atauisuaraoyang 

dipakai sebagaioefek akan efektifodalam membantuopenyampaian 

informasiodalam sebuahoperkataan (Winata & Lakoro, 2015).o 

4. Animasi  

Animasioadalah sumberopokok dariosuatu unsur multimediaoyang 

dinamis didalamosebuah proyekimultimedia. Animation sering dipakai 

untukomenjelaskan suatuohal yang tidakoterlalu banyakomemerlukan 

interaksiiuser sehinggaiproyek tersebut bisaiberjalan sepertiisuatu film. 

Animasiojuga bisaidipakai dalam membantuisuatu presentasi,iseperti 

penambahaniefek transisi danolainnya. Animasiiumumnya digunakan 

untukomerancangasesuatuoyangaterlihatohidup,beberapaoorang juga 

berasumsiobahwa animationoitu sama denganogerakan (motion), akan 

tetapioanimation meliputiosemua hal yangomemiliki efek visual 

sehinggaoanimasi mencakupoperpindahanoposisi terhadapowarna, 

bentuk,iwaktu, tekstur,istruktur dari sebuahimodel, lighting,iorientasi, 

posisiokamera, danofokus sertaoperpindahan dalamoproses rendering 

(Winata & Lakoro, 2015). 

5. Video 

Video merupakanosarana atauomedia yangomampu menampilkan 

simulasioobjek secaraoasli. Videoosebagai bagian saranaodigital yang 

menampilkanirangkaian atauisusunan gambar-gambaroyang bergerak 

danomampu memberikanofantasi ataupunoilusi. Video dapatojuga 

digunakanosebagai mediaountuk memberikanodata yang langsung, 
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efektif, dan menarik.iVideo adalahokombinasi darioelemen-elemen 

multimediaoyang palingolengkap karenaomengkombinasikanosemua 

unsur multimediaountuk memberikanoinformasi videoomenggunakan 

caraoanimasi yangodirekam melaluiosebuah kameraovideo, serta 

kebanyakanovideo dikompres kedalamojenis file denganoformat file 

sepertioMP4,iDAT file,iAVI,i3GP, MPEG,iFLV, WMP,idan juga 

MKV (Winata & Lakoro, 2015). 

 

2.2.2 Film Dokumenter 

Definisi documentary movie (film dokumenter) merupakan cuplikan yang 

mendokumentasikan sebuah fakta serta kenyataan. Film dokumenter tidak 

mencakup adanya cerita ilusi yang dikarang untuk mendramatisir cuplikan dalam 

film. Berarti, film dokumenter dipakai untuk menggambarkan sebuah fakta serta 

menghasilkan kembali kenyataan yang terdapat dalam kehidupan sehari hari yang 

dirancang lebih terurut kedalam panjangnya sebuah film. Film dokumenter kerap 

dipakai untuk media kritik sosial dengan merekam kejadian kejadian lalu dalam 

negara contohnya potret kehidupan sehari hari rakyat miskin atau 

ketidakseimbangan sosial yang terdapat dalam sebuah negara. Tidak cuma itu film 

dokumenter juga dipakai untuk merancang sebuah cuplikan biografi seorang tokoh. 

Variasi dalam film dokumenter sekarang semakin berkembang, yang dulunya film 

dokumenter hanya dirancang peneliti untuk mendokumentasikan sebuah kejadian 

yang memiliki peran sebagai sarana untuk menyalurkan informasi suatu peristiwa 

atau kegiatan. Sekarang film dokumenter telah berkembang lebih cepat, bukan 

hanya untuk sebuah pendokumentasian saja, tetapi kini sudah digunakan untuk 
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beberapa kepentingan, dimulai dari jurnalistik televisi, alat advokasi, hingga 

sebagai features dalam kepentingan tertentu (Kardewa & Siahaan, 2017). 

Tipe film lebih cenderung mengelompok dari pendekatan wujud yang 

terlihat secara kasat mata serta dapat dirasakan dampaknya oleh penonton, sehingga 

lebih dekat dengan gaya film seperti unsur mise-en-scene, sinematografi, editing 

dan suara. Klasifikasi tipe-tipe film dokumenter yaitu : Tipe Expository, Tipe 

Observational, Tipe Interactive, Tipe Reflexive, Tipe Performative, Tipe Poetic 

(Wenten, Darmawiguna, & Pradnyana, 2017). 

 

2.2.3 Sinematografi 

Sinematografi sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu 

Cinematography yang artinya kinema. Sinematografi sebagai sebuah ilmu 

penerapan merupakan sebuah ilmu yang menjelaskan tentang teknik pengambilan 

gambar serta mengkombinasikan cuplikan tersebut hingga menjadi sebuah 

rangkaian cuplikan yang bisa menyalurkan ide sinematografi mempunyai obyek 

yang kesamaan dengan ilmu fotografi yaitu mengambil pantulan cahaya pada obyek. 

Perbedaan keduanya, terletak pada cuplikan yang direkam. Penyaluran ide pada 

photography menggunakan gambar tunggal, sedangkan pada cinematography 

menggunakan beberapa rangkaian cuplikan. Oleh karena itu cinematography 

merupakan kombinasi antara photography dengan teknik penggabungan cuplikan 

atau apabila dalam ilmu cinematography dikenal dengan istilah montage (montase). 

(Kardewa & Siahaan, 2017) 

Menurut Wiratna & Lakoro, (2017), untuk dapat memproduksi sebuah 

film dokumenter  harus melalui 3 tahap penelitian yakni: 
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1. Pra-produksi 

Pra-Produksi merupakan langkah-langkah yang berhubungan dengan 

tahap persiapan dalam pembuatan sebuah video/film atau sebelum 

melakuakn produksi video/film. Dalam Pra-Produksi terdapat 

beberapa tahapan yang biasanya dilakukan oleh film maker atau 

sebuah Production House. 2 Tahap ini adalah tahapan kelanjutan dari 

tahapan Pra-produksi, dalam tahapan ini konsep yang dirancang 

terfokus pada tahapan pra-produksi yang telah di rencanakan ataupun 

di susun. Adapun kegiatan pada tahapan ini yakni pegambilan cuplikan 

secara dari semua, dimulai dari awal hingga akhir berdasarkan dengan 

storyboard yang dirancang. 

2. Produksi 

Mengatur tata letak atau tata ruang sesuai dengan storyboard yang 

nantinya digunakan sebagai latar belakang peristiwa sehingga 

mendukung alur cerita yang digunakan. Setelah semua tertata dengan 

rapi mulai dari, tata ruang, kostum, tata rias pemeran, dan pencahayaan, 

selanjutnya adalah pengambilan gambar yang disesuaikan dengan 

story board yang telah dibuat.  

3. Pasca Produksi 

Tahapan pasca produksi secara umum adalah proses editing yang 

didalamnya termasuk penggabungan source video dan gambar sampai 

penambahan elemen-elemen lain seperti visual effect dan music effect. 

Setelah video/film selesai di produksi, video/film siap ditampilkan 

kepada masyarakat untuk melihat respond dan tanggapan serta 
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feedback dari masyarakat yang telah menonton video/film yang selesai 

diproduksi. 

 

Ada beberapa cara yang digunakan dalam pengambilan gambar 

(Purnawati & Suyanto, 2016) diantaranya:  

1. Teknikahead andashoulders  

Semua penontonadibawa agaradapat ikutamerasakan denganaapa 

yangadapat dilihatadari sisi sebelahabagian kepalaadan jugaapundak 

(bahu) atokoh. Teknikaini dikenalajuga sebagaiateknik OveraThe 

ShoulderaShot (OS) yaituapengambilan sebuahagambarauntuk 

mengambilasebuah gambar melaluiapundak aktoralainnya (Purnawati 

& Suyanto, 2016). 

2. Longashot 

Dalamalong shot adalah sebuahabidikan camera ayangajauh, 

pandanganaini penuhadari adeganayang dapat memberiakesan yang 

efekaluas. Dalamateknik longashot digunakanauntuk perkenalan 

terhadapasebuah lingkunganasekitar ataupunasetting dalamasebuah 

scene (Purnawati & Suyanto, 2016). 

3. Frogaeye 

Frog eyeaadalah sudutasuatu pengambilanagambar yangaditangkap 

sejajaradengan sebuah permukaanadari tempat objekaberdiri, seolah 

memperlihataobjek-objek menjadiasangatabesar (Purnawati & 

Suyanto, 2016). 
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4. Eye level /anormal angle 

Eye level /anormal angleamerupakan suatuapengambilanagambar 

atauapadangan denganasudut eye levelahendak untukamenunjukkan 

bahwaasetara kedudukan subjekadan penontonasama sejajar 

(Purnawati & Suyanto, 2016). 

5. Lowaangle  

Lowaangle adalahateknik pengambilanaatau penangkapanagambar 

dariaposisi kameraayang lebih rendahadengan subjekamata 

(Purnawati & Suyanto, 2016). 

6. Stillacamera  

Stillacamera adalahateknik denganapengambilan gambaraposisi 

kameraadiam danatidak bergerak, ayang dapatamenghasilkanasetara 

kedataranasuasana dan adeganayang sedangamengalir (Purnawati & 

Suyanto, 2016). 

7. Hotamove: fear of high-lookingadownward  

Merupakan teknikayang membuatapenonton untukamembawa ikut 

merasaatentang kesan ataupunasensasi seolah-olahatempat dari 

kedudukanatempat tinggi (Purnawati & Suyanto, 2016). 

8. Panning  

Panning adalahamembidik denganasatu sisi ke sisialain dan diakhiri 

denganabidikan statis. Dalamateknik pan:hand-off:endaon dan juga 

switchamenghasilkan kesanadengan hidup terhadapasebuah objek 

bergeraka(Purnawati & Suyanto, 2016). 
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9. Tracking 

Trackingaadalah menggerakkanasebuah padanganakamera setara 

dengan posisiabadan danakamera turutamengikuti jugaagerakkan 

sebuah objek. Dalamateknik moving shot track kameraaakan 

diikutkanabergerak hingga penontonaakan ikut dapatamerasakan 

pergerakanadalam adegana(Purnawati & Suyanto, 2016).  

 

2.2.4 Multimedia Development Life Cycle 

Multimedia Development Life Cycle pada dasarnya adalah proses-proses 

dalam mengembangkan perangkat lunak berbasis multimedia. Metode 

pengembangan multimedia diperkenalkan oleh Arch C. Luther dalam buku yang 

berjudul Authoring Interactive Multimedia yang pertama kali dipublikasikan pada 

tahun 1994. Luther membuat 6 tahapan proses dalam mengembangkan perangkat 

lunak multimedia dimulai dari tahapan concept, design, collecting content material, 

assembly, testing, serta distribution (Watulingas et al., 2017). 

6 Tahapan yang terdapat dalam Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC) ini yaitu:  

1. Tahapan Concept. Mendefinisikan dasar-dasar dari analisis pembuatan 

visualisasi yang akan dirancang serta dikembangkan. Lebih difokuskan 

pada tujuan dan jenis visualisasi yang akan dirancang.  

2.  Tahapan Design. Tahapan dimana pembuatan visualisasi yang dibuat 

dijabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan bagaimana tahapan 

dan rancangan menu dan gambar-gambar yang dibuat. Pembuatan 

naskah ataupun navigasi serta proses desain lain harus secara lengkap 
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dilakukan. Pada tahap ini akan harus mengetahui bagaimana hasil akhir 

dari visualisasi yang akan dikerjakan.  

3. Tahapan Obtaining Content Material. Adalah proses untuk 

pengumpulan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembuatan 

visualisasi ini. Mengenai materi yang akan disampaikan, kemudian 

filefile multimedia seperti audio, video, dan gambar yang akan 

dimasukkan dalam penyajian visualisasi tersebut.  

4. Tahapan Assembly. Visualisasi dibuat materi materi dan file file 

multimedia yang telah dihasilkan dan dirangkai serta disusun sesuai 

tahapan desain yang telah di rancang. 

5. Tahapan Testing. Setelah output dari visualisasi sudah siap, perlu 

dilaksanakan uji coba. Uji coba dilakukan dengan menerapkan hasil dari 

visualisasi tersebut pada pembelajaran dalam lingkup materi yang 

dipilih. Hal ini dimaksudkan agar apa yang telah dibuat sebelumnya 

memang tepat sebelum dapat diterapkan dalam pembelajaran secara 

massal.  

6. Tahapan Distribution. Tahapan penyebaran output kepada penonton. 

Visualisasi ini perlu dibuat dengan baik berdasarkan dengan sarana 

penyebar, apakah menggunakan sarana CD/DVD, atau download, serta 

sarana lainnya. 

. 
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2.2.5 Adobe Premiere CC 

Menurut Nurhadian, Ferdiansyah, & Dwiyatno, (2015), Adobe Premiere 

merupakan aplikasi yang banyak peminat serta juga dipakai secara umum untuk 

melalukan edit video. Interface yang mirip dengan Adobe Photoshop dan juga 

Adobe After Effects merupakan untuk memberikan kemudahan penggunaaan 

dalam video, gambar dapat menggunakan Adobe Photoshop dan juga efek-efek 

khusus terdapat dalam Adobe. 

 

2.2.6 Adobe Audition CS6 

Menurut (Jubaedi & Irawan, 2015), Adobe Audition Merupakan sebuah 

workstation digital audio dari Adobe Systems. Software ini adalah software yang 

digunakan untuk editing audio dimana kita bisa mengedit audio dengan leluasa, 

memotong, dan menyimpan audio dalam banyak format. Software ini dulu kita 

kenal dengan nama Cool Edit Pro. 
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