
 

 

1 
Universitas Internasional Batam 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peran generasi muda saat ini sangat perlukan agar dapat melestarikan 

kebudayaan setempat, bukan hanya menghargai karena mengetahui kebudayaan 

setempat melainkan juga ikut serta untuk aktif dalam usaha untuk melestarikannya 

sehingga generasi ke depannya bisa menikmati warisan dari budaya leluhur.  

Mengacu pada pengertian video publikasi tentang gabungan dari teks, 

animasi, dan audio menjadi sebuah video yang dikemas dalam Teknik 

sinematography yang merupakan bagian dari media audio visual untuk 

menyampaikan ide, gagasan, perasaan untuk menjembatani pemahaman visual 

terhadap penonton (Wibowo, 2015). 

Penggunaan platform media sosial saat ini memberikan manfaat sebagai 

media informasi yang mengolah informasi menjadi menarik dan memberikan 

kemudahan dalam menerima informasi, salah satunya YouTube merupakan media 

pengolahan visual dalam bentuk video yang memberikan informasi menarik 

(Priambada, 2015). Dalam penelitian Vrana, Zafiropoulos, & Antoniadis, (2016) 

bahwa postingan konten video di YouTube manfaat, dan bahwa memposting konten 

video di YouTube memberikan dampak yang positif. 

Penggunaan metode dari peneitian ini menggunakan MDLC (Multimedia 

Development Life Cycle) yaitu pengembangan yang dapat memberikan sarana 
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pengetahuan untuk mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah informasi dan 

telekomunikasi (Nurajizah, 2016). MDLC mempunyai tahapan 

yang terdiri dari concept, design, obtaining content material, assembly, testing, 

distribution. 

Kelebihan dari metode MDLC sebagai pencerminan dari identitas 

pengonsep proyek yang menginginkan informasi sampai ke penonton dengan 

terkonsep yang terorganisir sehingga berpengaruh dalam pembuatan setiap proyek 

(Mustika, Sugara, & Pratiwi, 2018). Sebagai contoh penggunaan metode MDLC, 

pembuatan aplikasi pengenalan lagu anak-anak dengan tujuan untuk mengajarkan 

menggunakan Multimedia Interaksi (Nurajizah, 2016). 

Kelurahan Sembulang merupakan salah satu desa yang berada dipulau 

Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kelurahan Sembulang juga terdapat 

perkebunan, dan tambak ikan milik warga penduduk disana merupakan mayoritas 

dari suku melayu asli, sehingga masih terdapat nilai budaya dan kuliner khas 

melayu yang masih dapat ditemukan. Lalu Kelurahan Sembulang saat ini 

membutuhkan media informasi yang memberikan informasi seputar tentang 

keadaan dan aktifitas yang ada di Kelurahan Sembulang, sebelumnya Kelurahan 

Sembulang hanya memiliki foto-foto dokumentasi sebagai bahan untuk media 

informasi yang ditempel di mading yang tertempel didepan kantor kelurahan 

sembulang. 

Kesimpulan dari latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka penulis 

membuat penelitian dengan judul “Perancangan Video Publikasi Kelurahan 

Sembulang dengan pendekatan Cinematic Menggunakan Metode Multimedia 
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Development Life Cycle (MDLC)” karena Kelurahan Sembulang belum 

mempunyai video yang memberikan informasi terkini sepanjang tahun 2018 untuk 

perkembangan Kelurahan Sembulang. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penuilis akan merumuskan 

empat masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana cara menerapkan metode MDLC (Multimedia 

Development Life Cycle) kedalam perancangan video publikasi 

Kelurahan Sembulang?  

2. Bagaimana memperkenalkan Kelurahan Sembulang di Pulau Galang 

kepada masyarakat Kota Batam? 

3. Bagaimana mengenalkan Budaya dan Aktifitas Rutin yang ada di 

Pulau Sembulang? 

4. Bagaimana cara menvisualisasikan materi video yang mudah di 

mengerti? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut: 

1. Video publikasi akan dibuat untuk Kelurahan Sembulang. 

2. Video akan bertemakan cinematic. 

3. Video akan di implementasikan di YouTube dan di sebarkan untuk 

masyarakat Kota Batam. 
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1.4  Tujuan Proyek 

Tujuan tugas akhir dengan topik “Perancangan Video Publikasi Kelurahan 

Sembulang Dengan Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC)” tersebut 

mempunyai tujuan antara lain: 

1. Mengembangkan media informasi Kelurahan Sembulang berbasis 

Video Publikasi untuk mempermudah masyarakat yang menonton. 

2. Menambah ilmu pengetahuan dengan membuat video publikasi dan 

mempelajari kebudayaan di Kelurahan Sembulang. 

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

Internasional Batam. 

4. Mampu mempraktekkan pengetahuan tentang perancangan video 

publikasi dengan pendekatan Cinematic sebagai media informasi 

dengan menunggah ke platform YouTube. 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari tugas akhir perancangan video publikasi Kelurahan 

Sembulang  bagi Penonton, Peneliti dan Akademisi yaitu:  

1. Bagi Penonton 

a. Mengedukasikan masyarakat terutama untuk menjaga nilai 

budaya daerah. 

b. Memberikan informasi yang menarik dan memberikan nilai 

positif. 

Muhamad Rizky, Perancangan Video Publikasi Kelurahan Sembulang dengan Pendekatan Cinematic Menggunakan Metode 
MDLC  
UIB Repository © 2019



5 

 

 
Universitas Internasional Batam 

 

2. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan pengetahuan terkait video publikasi dengan 

pendekatan cinematic. 

b. Menyelesaikan proyek mata kuliah tugas akhir di perkuliahan. 

3. Bagi Akademisi 

Menambah pengetahuan dan pemahaman untuk meningkatkan 

kemampuan dalam merancang video publikasi dengan pendekatan 

Cinematic, serta menjadi perhatian dengan budaya setempat. 

4. Bagi Kelurahan Sembulang 

a. Memiliki video publikasi yang dapat digunakan sebagai profil 

untuk kelurahan tersebut. 

b. Memperkenalkan Kelurahan Sembulang kepada orang luar. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan pada ringkasan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan proyek, manfaat proyek, dan 

sistematika pembahasan laporan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang merupakan bahan 

pertimbangan peneliti terhadap studi ini dan landasan teori yang 

berhubungan dengan pembuatan video Publikasi dengan pendekatan 

Cinematic Kelurahan Sembulang, dapat berupa pengertian-pengertian 

atau obyek yang berhubungan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang metode yang diterapkan untuk 

mengimplementasikan penelitian dan pengembangan tugas akhir. 

Mendeskripsikan tentang pembuatan yang dipakai, yang teridi atas alur 

penelitian, analisis permasalahan, serta perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini akan menjelaskan mengenai implementasi terhadap tugas akhir. 

Mendefinisikan tentang implementasi perancangan media informasi 

yang telah di analisis, direncanakan dan memuat pembahasan tentang 

sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari 

keseluruhan laporan tugas akhir ini dan saran pada penelitian video 

publikasi kelurahan Sembulang. 
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