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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sebelum penulis merancang proyek ini, ada beberapa literatur yang sudah 

dipelajari oleh penulis mengenai video publikasi dengan teknis sinematografi dan 

menggunakan metode MDLC untuk penerapan yang dilakukan pada laporan 

penulis, diantaranya yaitu: 

Penelitian menurut Philbertha, Adib & Wahyudi (2016) mengenai 

“Perancangan media promosi semanggi instant “Selendang Semanggi” sebagai 

oleh-oleh khas Surabaya” tujuan perancangan media ini menggunakan strategi 

promosi yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dimana 

strategi ini sangat berguna dengan memperkenalkan sebuah daerah dan 

mendapatkan hasil dari promosi dengan mengenalkan Selendang Semanggi 

sebagian dari hasil oleh-oleh khas surabaya yang mulai diakui, sehingga produknya 

dapat dikenal oleh masyarakat. Setelah promosi ini dilakukan di Kota Surabaya 

dengan cara promosi melalui media sosial, Selendang Semanggi ini mendapatkan 

angka penjualan produk meningkat 72% dari penjualan sebelumnya dengan 

menggunakan promosi brosur berkisar hanya 12% saja. 

Penelitian yang dilakukan Vannini & Stewart, (2017) mengenai “The 

GoPro Gaze” ini merupakan pandangan menggunakan POV (Point of View) untuk 

wisata, peneliti percaya bahwa konsep pandangan wisatawan dapat 
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mengartikulasikan bagaimana tindakan menjelajahi suatu daerah itu sangat kuat 

dibangun secara publikasi ke masyarakat. Dengan adanya pandangan artikulasi, 

peneliti secara tidak langsung mengenalkan informasi dengan menggunakan POV 

(Point of View) untuk sebagai media video wisata dapat berdampak ketertarikan 

hingga persentase 40% saat dipublikasikan, dengan jumlah persentase umpan balik 

demikian semakin banyak orang membuat video wisata yang dipublikasikan 

menggunakan Kamera GoPro karena sangat mudah dan diterima oleh kebanyakan 

orang untuk diaplikasikan kedalam media sosial. 

Penelitian selanjutnya menurut Sahara, Irwansyah, Darmalaksana, & 

Ramdhani, (2018) Dengan media platform YouTube mampu meningkatkan nilai 

branding dari sebuah konten yang di unggah berupa media informasi video, yang 

sejalan dengan survey yang dilakukan oleh “We Are Social” dan “Hootsuite”,

bahwa dengan media platform YouTube saat ini sangat efisien dalam memberikan 

nilai informasi serta komunitas media sosial yang paling aktif adalah orang 

Indonesia sebesar 43% pada tahun 2018. Media Sosial kini sangat digemari oleh 

pengguna smartphone dengan alasan yang dapat memberikan kesan yang informatif. 

Dapat disimpulkan menjadi nilai eksistensi dari nilai survey “We Are Social” dan 

“Hootsuite” dengan persentase yang dihasilkan nilai perkiraan pengguna platform 

YouTube mencapai 87.23% dari platform media sosial lain ditahun 2018. 

 Penilitian selanjutnya yang dirancang oleh Ngurah & Nata, (2017) 

Meningkatkan promosi sebuah lokasi dan menghasilkan sebuah video publikasi 

promosi yang mengatakan bahwa video promosi merupakan media informasi 

kepada masyarakat atau penonton. Menurut penelitian dengan metode MDLC 
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(Multimedia Development Life Cycle) mampu menampilkan karya yang dihasilkan 

lebih terkonsep dan tersusun dengan tujuan yang jelas dan tepat. Pengujian dengan 

kuisioner diberikan kepada 30 responden memberikan hasil 50% dari setiap kriteria 

yang diuji. Dengan ini dikatakan 72.67% interaktif, 85.33% menarik, 64% 

responden tertarik berkunjung, ditambah audio narasi dari guide ketertarikan 

responden meningkat menjadi 81.33% yang setelah dipublikasikan. 

Setelah itu penelitian dilakukan oleh Maahury, Deddy, & Sembel, (2015) 

Teknik Cinematic (Sinematografi) merupakan kerangka dalam penyuntingan 

sebuah gambar dengan secara realistis. Secara visual dan bentuknya, perancangan 

tersebut merupakan pengembangan dari konsep yang dipakai dalam sebuah cerita 

untuk menciptakan konsep yang memberikan sebuah informasi atau cerita dalam 

media promosi dengan nilai yang didapatkan menjadi dinamis dan dinikmati oleh 

penonton. Sebagai unsur marketing dan benefit dari yang digunakan yaitu 

menunjang suatu produksi film dengan nilai kapasitas yang besar dengan minimal 

nilai 50% yang didapatkan dari penonton, dari nilai produksi yang dikeluarkan 

sudah dapat disimpukan mendapatkan keuntungan suatu pengerjaan Teknik 

Sinematografi. 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, berikut adalah tabel yang menyajikan 

tinjauan pustaka yang sudah di pelajari penulis dalam perencanaan pembuatan 

proyek video ini (Lihat pada Tabel 2.1). 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Philbertha, Adib & 

Wahyudi 

2016 Perancangan media promosi semanggi instant 

“Selendang Semanggi” sebagai oleh-oleh khas 

Surabaya, strategi ini sangat berguna dengan 

melakukan atau mengadakan acara (event) 

kuliner sehingga produknya dapat dikenal oleh 

masyarakat. 

Vannini & Stewart 2017 “The GoPro Gaze” ini merupakan pandangan 

wisata, penggunaan media video dapat 

berdampak saat dipublikasi dengan umpan balik 

yang sangat diterima oleh kebanyakan orang 

untuk mengaplikasikan. 

Sahara, Irwansyah, 

Darmalaksana & 

Ramdhani 

2018 Media platform YouTube sangat efisien dalam 

memberikan nilai informasi serta komunitas 

media sosial yang paling aktif adalah orang 

Indonesia sebesar 43% mampu memberikan 

kesan yang informatif dan juga dapat dikemas 

dan disimpulkan menjadi nilai eksistensi. 

Ngurah & Nata 2015 Meningkatkan promosi sebuah lokasi dan 

menghasilkan sebuah video publikasi promosi 

yang mengatakan penelitian dengan metode 

MDLC (Multimedia Development Life Cycle) 

mampu menampilkan karya yang dihasilkan 

lebih terkonsep dan tersusun dengan tujuan yang 

jelas dan tepat. 

Maahury, Deddy, 

& Sembel 

2015 Perancangan tersebut merupakan 

pengembangan dari konsep yang dipakai dalam 

sebuah cerita untuk menciptakan konsep yang 

memberikan sebuah informasi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti akan membuat sebuah video 

publikasi dengan pendekatan cinematic yang mana perancangan ini mampu 

meningkatkan 72% dari penjualan sebelumnya dengan menggunakan promosi 

brosur berkisar hanya 12% yang dilakukan penelitian promosi oleh Philbertha, Adib 

& Wahyudi (2016), dengan hasil peninjauan bahwa konsep promosi yang sangat 

diminati. Lalu Vannini & Stewart, (2017) penggunaan media video dapat 
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berdampak saat dipublikasi dengan kesan yang informatif ketika media promosi 

digunakan untuk sebuah daerah atau wisata berdampak ketertarikan hingga 

persentase 40% saat dipublikasikan. Setelah itu menyimpulkan dengan media 

platform YouTube mampu meningkatkan nilai branding dari sebuah konten yang 

telah dilakukan oleh Sahara, Irwansyah, Darmalaksana, & Ramdhani, (2018) serta 

persentase yang dihasilkan nilai perkiraan pengguna platform YouTube mencapai 

87.23% dari platform media sosial lain ditahun 2018, Penelitian yang dilakukan 

Ngurah & Nata, (2017) dengan mencakup berbagai informasi yang akan 

disampaikan dengan menghasilkan sebuah video publikasi yang menggunakan 

metode MDLC dengan kuisioner berhasil memberikan hasil 50% dari setiap kriteria 

yang diuji. Dengan ini dikatakan 72.67% interaktif, 85.33% menarik, 64% 

responden tertarik berkunjung, ditambah audio narasi dari guide ketertarikan 

responden meningkat menjadi 81.33% yang setelah dipublikasikan. Perancangan 

Teknik pendekatan cinematic merupakan pengembangan didalam sebuah cerita 

dengan kerangka dalam penyuntingan sebuah gambar yang akan direkam. Setelah 

itu Maahury, Deddy, & Sembel, (2015) berhasil menghasilkan pengembangan 

sebuah konsep Sinematografi yang digunakan didalam sebuah film dengan isi yang 

terkesan informatif dengan pendapatan minimal nilai 50% yang didapatkan dari 

penonton yang dihasilkan. 

 

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



12 

 

 
Universitas Internasional Batam 

2.2 Landasan Teori 

Berikut merupakan landasan teori yang digunakan untuk pembuatan proyek 

video ini, teori-teori ini merupakan teori yang digunakan oleh penulis dalam 

perancangan video proyek ini, yaitu sebagai berikut: 

 

2.2.1 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

MDLC adalah Multimedia Development Life Cycle, menurut  Riyanto & 

Singgih, (2015), MDLC adalah metode untuk merancang sebuah produk 

multimedia. MDLC memiliki enam tahapan, yakni tahap concept (pembuatan 

konsep), tahap design (persiapan desain), tahap material collecting (pengumpulan 

bahan), tahap assembly (perancangan), tahap testing (pengujian) dan tahap terakhir 

adalah tahap distribution (distribusi) (Sundari, 2016), (Lihat Gambar 2.1). 

 

 
 

Gambar 2.1 Tahapan pengembangan MDLC 

Sumber: (Sundari, 2016), Melestarikan Aksara Sunda Dengan  

Aplikasi Multimedia.
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Tahapan-tahapan tersebut harus dijalankan secara berurutan. Diantara lain 

sebagai berikut: 

1. Tahap pengonsepan, pada bagian ini ditentukan tujuan dari proyek ini 

dan kepada siapa (audiens) proyek multimedia ini dibuat. Pada tahap 

ini juga ditentukan produk multimedia seperti apa yang akan dibuat 

(linear atau interaktif).  

2. Desain (Bagian untuk perancangan spesifikasi mengenai desain proyek, 

jenis, bentuk, dan keperluan materi/bahan proyek). Tahap Design 

(Perancangan) merupakan bagian pembuatan spesifikasi mencangkup 

gaya, arsitektur proyek, tampilan serta keperluan bahan atau material 

untuk aplikasi. Spesifikasi dirancang sedetail mungkin sehingga pada 

langkah selanjutnya yakni tahap material collecting serta assembly, 

pembuatan keputusan baru tidak dibutuhkan lagi, pada umumnya 

memakai storyboard untuk membuat deskripsi tiap tampilan dengan 

memasukan semua obyek multimedia. 

3. Pengumpulan Bahan (bagian material collection yang cocok dengan 

keperluan yang dikerjakan). Pengumpulan bahan merupakan bagian 

pengumpulan materi yang diperlukan dengan kebutuhan yang akan 

dirancang. Materi-materi tersebut berupa file graphic, clip-art, video, 

animasi, audio. bagian ini bisa dikerjakan secara parallel dengan 

langkah assembly. Sehingga bisa juga langkah material collecting serta 

langkah assembly dikerjakan secara linear dan tidak parallel. 
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4. Pembuatan. Bagian Pembuatan/assembly merupakan bagian 

perancangan semua model atau materi multimedia dibuat. perancangan 

proyek berdasarkan pada langkah desain. contohnya storyboard, 

struktur navigasi atau bagan alur.  

5. Pengujian. Pada tahap ini penulis melakukan pengujian dengan 

membuka proyek dan melihat apakah adanya kesalahan atau tidak. Tes 

pengujian ini dilakukan agar memeriksa ulang untuk menilai apakah 

video ini layak digunakan sebagai video publikasi Kelurahan 

Sembulang 

6. Distribusi. Pada bagian ini proyek akan di salurkan ke sebuah sarana 

penyimpanan, untuk proyek ini video publikasi akan di unggah ke 

YouTube. 

 

2.2.2 Multimedia 

Multimedia merupakan metode yang menggunakan teks, grafik, audio, video 

dan animasi dengan menggunakan alat dalam melakukan navigasi, berkreasi, 

berinterakis dan komunikasi. Kelebihan dari multimedia dapat membantu untuk 

mengumpulkan data dan informasi secara menarik, jelas, dan efektif (Deni 

Darmawan, Pipih Setiawati, Didi Supriadie, 2016). Media interaktif merupakan 

pengajaran yang menggunakan visual, video dan suara yang dijelaskan melalui 

computer agar penonoton dapat respon aktif secara langsung. 

Menurut Kharisma, Kurniawan, & Wijaya (2015), Multimedia memiliki 

beberapa elemen sebagai berikut: 
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1. Teks 

Teks memiliki beberapa jenis yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu printed 

text, scanned text dan hypertext. Printed text merupakan teks yang 

diketik kemudian dihasilkan oleh word editor atau word processor, 

scanned text merupakan teks yang dihasilkan melalui proses 

scanning sehingga tidak perlu melakukan proses mengetik teks, 

Hypertext merupakan teks yang berisi link yang dapat 

menghubungkan pengguna computer ke suatu topik tertentu. 

2. Gambar 

Jenis gambar terdiri dari 2 jenis, yaitu vector yaitu gambar grafik 

berbasis garis, sedangkan bitmap gambar grafik yang berbasis pixel 

atau grafis. Vector tidak memiliki basis informasi warna RGB. Elemen 

dari gambar atau grafis dapat diatur sesuai warna, ukuran, dan 

transparansi. 

3. Audio 

Audio merupakan suara, narasi, dan music. Elemen ini dapat di dengar 

oleh indra pendengar sebagai pendukung latar suara yang digunakan 

untuk menambah efek penyampaian pesan agar lebih efektif. 

4. Animasi 

Animasi merupakan gambar bergerak yang hidup dan dapat berubah 

dengan menggabungkan banyak gambar yang kemudian digerakan 

dengan kecepatan tertentu. 
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5. Video 

Video merupakan gabungan dari unsur-unsur multimedia yang 

tergabung menjadi informasi video yang tersusun dalam frame per 

frame yang disimpan ke dalam format seperti, MP4, 3GP, DAT, FLV, 

MKV, dan AVI. 

 

2.2.3 Sinematografi 

Pendekatan Cinematic merupakan nilai artistic yang menyampaikan sebuah 

pesan dan memberikan unsur aspek-aspek gaya sinematografi (Saputra, 2017). 

Sinematografi merupakan media visual yang secara khusus mengutamakan 

rangkaian cerita berbasis visual primer.  

Sinematografi secara umum gambar bergerak yang menyampaikan suatu 

pesan yang menggunakan audio dan menggunakan musik sebagai perlengkap 

menceritakan pesan (Wibowo, 2015). Hal yang harus diperhatikan dalam 

sinemtorafi yaitu angle camera (Junaedi, Hariadi, & Purnama, 2018). Camera 

angle memiliki jenis-jenis penempatannya dapat dijabarkan seperti berikut 

(Purnawati, 2016): 

1. Teknik Head and Shouders 

Teknik pengambilan gambar yang diambil dari belakang kepala dan 

diatas bahu pemeran. 

2. Long Shot 

Teknik pengambailan gambar dengan jarak jauh yang menunjukkan 

pandangan luas. 
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3. Frog Eye 

Teknik pengambailan gambar yang memberikan kesan tinggi, kokoh dan 

megah. 

4. Eye Level/Normal angle 

Teknik pengambilan gambar dengan arah yang sejajar dengan mata 

terhadap subjek atau pengambilan gambar yang menggambarkan arah 

yang sejajar dengan penonton. 

5. Low angle 

Teknik pengambilan gambar yang diletakkan dengan posisi kamera lebih 

rendah dengan subjek yang diambil. 

6. Teknik Hot move: fear of high-looking downroad 

Teknik pengambilan gambar yang membawa penonton untuk ikut 

merasakan tempat kedudukan yang lebih tinggi. 

7. Panning 

Teknik pengambilan gambar yang menggerakan kamera dari sisi 

satu ke sisi lainnya. 

8. Still Image 

Teknik pengambilan gambar yang diambil dengan posisi yang diam 

dan menghasilkan suasana yang datar. 

9. Tracking 

Teknik pengambilan gambar yang menggerakan kamera dengan 

mengikuti gerakan objek yang diambil. 
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2.2.4 Adobe Photoshop CC 2018 

Adobe Photoshop adalah software yang dapat membuat gambar, mengubah 

foto. Adobe Photoshop dapat memanipulasi dan menambahkan effect kedalam foto 

tersebut sehingga dapat menghasilkan gambar yang biasa menjadi lebih menarik 

(Purba, 2015). 

 

2.2.5 Adobe Premiere CC 2018 

Adobe Premiere adalah software yang banyak diminati yang dibuat oleh 

perusahaan Adobe dan banyak digunakan untuk memanipulasi video. Adanya 

tampilan software yang mirip dengan perangkat lunak Adobe Photoshop dan Adobe 

Ctrative Cloud. Adobe Premiere juga mempunyai fitur-fitur seperti perekam video 

(Capture) layar, alat pemotong klip (Trim) layar, dan pembuatan teks judul (Title) 

layar (Kausar, Sutiawan, & Rosalina, 2015).
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