
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diteliti penulis 

untuk membuat video tutorial manajemen produksi film, berikut adalah penelitian 

yang telah diteliti oleh penulis: 

Menurut penelitian oleh Permana, Puspitasari, Indriani, & Hafiar (2018) 

sebelum era internet, para pembuat film dapat memamerkan karyanya melalui 

festival-festival film. Saat ini mereka bisa juga menggunakan berbagai platform 

internet seperti YouTube, Vimeo atau melalui aplikasi seperti Instagram. Dengan 

platform tersebut mereka semakin mudah untuk membuat sebuah film, tidak seperti 

festival film yang memiliki syarat dan ketentuan tertentu. 

Berdasarkan penelitian oleh Kusuma, Wahyuni, & Noviani (2015), video 

tutorial dapat meningkatkan kemampuan para penonton, sebagai media yang lebih 

menarik daripada buku. Selain menarik video tutorial dapat di upload melalui media 

sosial dan dapat di akses kapan saja, sehingga mempermudah para penonton utnuk 

mengakses ilmu yang di perlukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, Martono, & Wardani (2018), 

yang membuat video tutorial berbasis online yang bertujuan untuk mempemudah 

pembelajaran. Sistem pengajaran berbasis multimedia (teks, gambar, suara) 

merupakan salah satu usaha yang di lakukan agar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam segi pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam 

meningkatkan hasil belajar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah rancangan 

pengembangan dan alur penggunaan media, berupa media pembelajaran video 
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tutorial, yang berdasarkan penelitian yang relevan mampu meningkatkan 

pemahaman dan keterampilan siswa dalam meningkatkan hasil belajar. 

Penelitian selanjutnya tentang hasil video tutorial oleh Chandra & 

Nugroho (2017). Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan metode video tutorial 

dengan tujuan mengajar fotografi komersial. Dalam pembuatan akhir pembelajaran 

para mahasiswa berpendapat bahawa mereka lebih mengerti apa yang telah tonton 

dan ingin langsung mempraktekkan apa yang telah di pelajari.  

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Pratiwi (2018) tentang pemanfaatan 

pengunaan YouTube sebagai media sosial untuk penyebaran video pembelajaran. 

Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menarik perhatian anak-anak agar dapat 

belajar dengan media yang lebih menarik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

pembelajaran yang di sebarkan melalui media sosial YouTube dapat mempermudah 

siswa untuk belajar. 

Dengan di jelaskannya tinjauan pustaka di atas, maka tabel penelitian 

untuk membandingkan penelitian sebelumnya terhadap media pembelajaran yang 

akan dirancang (Lihat Tabel 2.1). 
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Tabel 2.1  

Tinjauan Pustaka 

Peneliti Judul Tahun Kesimpulan Penelitian 
Permana, 
Puspitasari
, Indriani, 
& Hafiar 

Strategi Komunikasi 
Pemasaran Film Indie 
: Model Pemasaran 
Dan Distribusi Film 
Indie Indonesia 

2017 Penelitian ini membahas tentang 
perkembangan dan kebebasan 
para pembuat film dari saat 
sebelum era internet dan selah ear 
internet. Dengan ini kita tahu 
paltform apa yang sering di 
gunakan oleh pembuat film.  

Dwi 
Hendra 
Kusuma, 
Sri 
Wahyuni, 
& 
Leny 
Noviani 

Pengembangan Media 
Pembelajaran Video 
Tutorial Facebook 
Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran 
Pemasaran Online Di 
Smk Negeri 3 
Surakarta 

2017 Metode pembelajaran 
mengunakan media video dapat 
mempermudah para penonton 
untuk mengerti apa yang ingin di 
sampaikan. Dengan dapat 
membagikannya secara online 
maka para pernonton dapat 
mengaksesnya dengan mudah.  

Kusuma, 
Martono, 
& Wardani 

Pengembangan Media 
Pembelajaran Video 
Tutorial Berbasis 
Website Untuk 
Meningkatkan Hasil 
Belajar Peserta Didik 
Mata Pelajaran 
Pemasaran Online 
Smk Negeri 
Kabupaten Sukoharjo 

2018 Metode pembelajaran video 
tutorial lebih mudah di pahami di 
bandingakan dengan metode 
pembelajaran biasa. Dengan cara 
mengabungkan teks, gambar, dan 
suara menjadi sebuah video yang 
menarik. 

Francisca 
H. 
Chandra 
&  
Yulius 
Widi 
Nugroho 

Implementasi Flipped 
Classroom Dengan 
Video Tutorial Pada 
Pembelajaran 
Fotografi Komersial 

2017 Metode pembelajaran video 
tutorial dapat meningkatkan 
pemahaman para penonton dan 
perbedaannya terlihat signifikat.  

Pratiwi Media Video: Solusi 
Pembelajaran IPS 
Bagi Siswa Sekolah 
Dasar Lanjar 

2018 Metode penyebaran video melalui 
YouTube sangat efisien karena 
selain mudah di akses dari mana 
saja dan kapan saja, jumlah 
pengunanya pun banyak. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti akan membuat sebuah 

video tutorial tentang manajemen produksi film mengunakan metode MDLC 

berdasarkan penelitian oleh permana Permana (2018) dimana kita mengetahui 

platform apa yang digunakan oleh para pembuat film pada saat ini, dan dengan 

penelitian oleh Sari (2017) dengan adanya video dapat mepermudah penyampaian 

informasi yang di perlukan dan  Kusuma et al (2018) yang menyatakan bawah video 

tutorial lebih mudah di pahami daripada metode pembelajaran biasa. Penulis 

mengunakan penelitian Rahayu et al (2017) yang menyatakan metode demonstrasi 

mempermudah target untuk memahami dengan memberikan contohnya secara 

langsung, dan penulis mengunakan penelitian Pratiwi (2018) bahwa untuk 

penyebaran video dapat melalui YouTube di karenakan efisien dan mudah di akses. 

 

2.2 Landasan Teori 

Ketika membuat sebuah video tutorial tentang produksi film dengan 

metode demonstasi, penulis membuat sebuah landasan teori. Bagian Landasan teori 

yang merupakan gabungan dari teori-teori yang digunakan untuk memperkuat 

definisi dalam sebuah studi. Teori dan definisi yang akan digunakan dalam studi ini 

yaitu: 

 

2.2.1  Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Menurut Rahayu & Ardiansyah (2016), MDLC merupakan metode 

perancangan system yang tepat dalam perancangan system berbasis 

multimedia. Multimedia Development Life Cycle terbagi menjadi enam 

bagian (lihat gambar 2.1), yaitu: 
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Gambar 2.1 Tahapan pengembangan MDLC 

1. Pengonsepan (Tahap menentukan tujuan dan untuk siapa sistem ini 

dibuat). Tahap kensep merupakan tahap untuk menentukan tujuan dan 

kepada siapa yang mengunakan mutltimedia tersebut. Kemudian 

memutuskan jenis sistem (presentation, interaktif, dan lainya) dan 

tujuan dari aplikasi. Dasar metode dalam pembuatan juga ditentukan 

dalam bagian ini seperti ukuran, target. Luaran dari bagian ini biasanya 

dalam bentuk dokumen yang sifatnya naratif agar dapat 

menyampaikan tujuan project yang akan dicapai. 

2. Desain (Tahap perancangan spesifikasi tentang desain proyek, jenis, 

bentuk, dan keperluan materi atau bahan project). Tahap Design 

(Perancangan) adalah tahap pembuatan spesifikasi mencangkup gaya, 

arsitektur project, 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 

David Simeon. Perancangan Video Tutorial tentang Manajemen Produksi Film dengan Metode MDLC 
UIB Repository©2019



memakai storyboard untuk membuat deskripsi tiap tampilan dengan 

memasukan semua obyek multimedia. 

3. Mengumpulkan Bahan (Tahap material collection yang sesuai 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. 

4. Tahap Pembuatan atau assembly adalah tahap merancang semua model 

atau materi multimedia yang akan di buat. Perancangan project 

berdasarkan desain, contohnya adalah storyboard, struktur navigasi 

dan flowchart.  

5. Pengujian (testing) merupakan tahap yang di lakukan setalah tahap 

pembuatan (assembly) selesai, cara pengujian tersebut dengan 

mengunakan atau membuka project yang telah siap dan melihat apakah 

adanya kesalahan atau tidak. Ketika testing tersebut dilakukan oleh 

para peneliti maka tahap tersebut di sebut versi alpha, apabila testing 

dilakukan oleh user maka tahap tersebut disebut versi beta. Tahap ini 

memliki tujuan untuk membuktikan apakah project tersebut sudah 

sesuai dengan apa yang di harapkan atau tidak. 

6. Distribusi (Project akan disimpan pada sebuah tempat penyimpanan). 

Pada tahap ini project akan di simpan pada sebuah tempat 

penyimpanan. Ketika sarana penyimpanan tidak dapat menampung 
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project maka project tersebut akan di compres, hal tersebut di lakukan 

agar dapat meningkatkan kualitas product tersebut.  

 

Menurut penelitian oleh Zaini & Saputri (2017) MDLC merupakan 

salah satu turunan dari metode pengembangan software klasik yaitu 

waterfall. Metode MDLC dibagi menjadi enam tahapan, dan tahap-tahap 

akan berubah dan menyeseuaikan dengan pengembangan perangkat 

multimedia. Kelebihan metode MDLC adalah metode MDLC memiliki 

prinsip yang sama dengan metode waterfall, sehingga mudah dipahami dan 

diimplementasikan, dan memiliki tahapannya jelas dan mudah untuk 

diterapkan karena terstruktur dan dapat dikembangkan dengan skala kecil 

dan pengujian yang fleksibel sehinga tidak memakan waktu yang lama. 

Pada penelitian Mustika, Sugara, & Pratiwi (2018), peneliti 

mengunakan metode MDLC untuk membangun sebuah media 

pembelajaran interaktif. Dengan mengunakan metode MDLC para peneliti 

mendapatkan hasil yang memuaskan dengan adanya pengonsepan yang 

jelas, desain yang sesuai dengan yang di harapakan, pengumpulan bahan 

yang sesuai dengan desain yang telah di tentukan dan di produksi, dan hasil 

dari produksi tersebut ditesting dan siap untuk di distribusikan. Dengan 

mengunakan metode MDLC tersebut para peneliti sukses melalukan 

penelitiannya.  
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2.2.2  Multimedia 

Menurut Babiker (2015) multimedia memiliki arti yang 

penggabungan dari dua atau lebih media informasi yang berbeda dalam 

sistem komputer. Media ini dapat berupa, teks, gambar, audio, video dan 

animasi. Multimedia didefinisikan sebagai kombinasi dari multimedia 

digital memanipulasi seperti video, animasi, seni grafis, foto, suara. Berikut 

adalah elemen-elemen multimedia menurut berbagai sumber yaitu: 

1. Teks  

Menurut Handayani & Permana (2018) Teks adalah gabungan 

dari beberapa huruf yang membentuk kata yang nantinya akan 

membentuk satu kesatuan kalimat. Teks ini berfungsi untuk 

menyampaikan sebuah informasi kepada para pembacanya sehingga 

maksud dan tujuan dari para pembaca terpenuhi dengan informasi yang 

disampaikan melalui teks tersebut. Teks pada bidang komputer 

biasanya mempunyai format seperti .txt, rtf, doc, dan lain sebagainya. 

Menurut penelitian Ronald, Yesmaya, & Steven (2018) sebuah teks 

dalam suatu negara dapat memiliki arti yang lebih dari satu. Font adalah 

kumpulan karakter yang memiliki ukuran dan style yang serupa. Font 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu serif dan sans serif. 

2. Grafik 

 Menurut Nugroho & Pramono (2017) grafik adalah suatu visual 

yang menyampaikan keterangan visual yang dapat bermakna ganda. 

Selain itu grafik juga dapat diartikan sebagai kombinasi dari huruf, 

sketsa, lukisan, kata, lukisan, dan simbol yang yang akan membentuk 
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sebuah konsep yang menyampaikan informasi kepada targetnya. 

Menurut Dedynggego, Mohammad, & Affan (2015) Grafik merupakan 

variabel multimedia memiliki bentuk seni lukisan, sebab seni lukian 

memiliki daya tarik yang lebih daripada teks. 

3. Audio 

Menurut Devi & Maisaroh (2017) Penyaluran pesan melalui 

indera pendengaran, pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam 

lambang- lambang auditif, baik verbal (lisan, ucapan) maupun 

nonverbal. Menurut (Rendrahadi, Handojo, & Setiawan, 2017) tipe file 

audio yang umumnya digunakan adalah MP3, WAV (Waveform 

Audio), WMA (Windows Media Audio). 

4. Video 

Menurut Dewi, Tastra, & Pudjawan (2016) video adalah 

sekumpulan komponen atau media yang dapat menampilkan gambar 

berserta dengan suara dalam waktu bersamaan. Selain itu, video 

diartikan sebagai teknologi yang dapat menangkap, merekam, 

memproses, mentranmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. 

Menurut Mawan, Indriwati, & Suhadi (2017) video menjadi media yang 

paling sering di gunakan karena dapat menyampaikan pesan yang dapat 

di terima secara merata, realistis, dapat diulang-ulang dan dihentikan 

sesuai dengan keinginan  penonton.  

5. Animasi 

Menurut Sanjaya (2016) Pengertian animasi adalah film yang 

tercipta dari gambar yang disusun sehingga menjadi sebuah gambar 
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yang bergerak dan memceritakan sesuatu. Menurut Pramono, Suyanto, 

& Sofyan (2017) Animasi adalah obejek ataupun teks yang diatur 

sehinga dapat bergerak dan kelihatan hidup. 

 

Menurut Sadouw, Lumenta, & Narasiang (2018), terdapat tiga jenis 

multimedia, yaitu: 

1. Multimedia Interaktif  

Dimana pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen 

multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan.  

2. Multimedia Hiperaktif 

Multimedia jenis ini  mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen 

terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dapat dikatakan 

bahwa multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan (link) yang 

menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada.  

3.  Multimedia Linear 

Dimana pengguna hanya menjadi penoton dan menikmati produk 

multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. 

 

Menurut penelitian Pratiwi & Ismaniati (2017), multimedia 

memiliki beberapa keuntungan, yaitu: 

1. Multimedia dapat mengintegrasikan berbagai komponen seperti teks, 

gambar, audio, animasi dan video yang dapat membuat pembelajaran 

mengenal bilangan menjadi lebih menyenangkan.  
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2. Visualisasi dengan teknologi animasi dapat memberikan informasi yang

lebih nyata dari informasi yang bersifat abstrak serta menarik minat dan

motivasi pengguna.

3. Multimedia pembelajaran dapat memfasilitasi pengguna dengan gaya

belajar yang berbeda-beda karena multimedia gabungan dari visual,

suara dan gerakan sehingga mampu membantu anak belajar sesuai

karakteristik gaya belajar anak.

Berdasarkan penelitian Mardiana, Pradana, Yuliarni, Ariawan, & 

Setyawan (2018), ujian yang mengunakan multimedia bersifat lebih 

menarik daripada ujian pada biasanya yang hanya mengunakan 

selembarkertas. Penelitian ini di uji engan cara menganti sistem ujian 

mengunakan sistem multimedia dan mendapatkan kesimpulan bahwa para 

siswa lebih senang mengerjakan mengunakan sistem multimedia dari pada 

mengunakan sistem ujian yang biasa.  

2.2.3 Sinematografi 

Menurut Fitri & Sudarisman (2018) sinematografi adalah sebuah 

ilmu yang mempelajari tentang teknik pengamblan gambar dan sekaligus 

menggabungkan gambargambar tersebut sehingga menciptakan sebuah 

rangkaian ide cerita. Unsur sinematografi itu terdiri dari, prinsip dasar dalam 

pengambilan gambar, Teknik penggunaan kamera, ukuran gambar, angle 

kamera, pergerakan kamera, komposisi, framing, tata cahaya, tata suara, 

garis imajiner, shot, scene, sequence dan kontinuitas, dan editing.  
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Menurut Sulistio et al., (2019), sinematografi dibagi menjadi 

beberapa fase yaitu: 

1. Pra produksi  

Pra Produksi adalah tahap awal perencanaan, secara umum 

masa pra produksi adalah tahap awal perencanaan sebelum memulai 

proses produksi film atau video. Yang menjadi inti dari pra produksi 

adalah mempersiapkan apa saja yang diperlukan dan merencanakannya 

agar proses produksi berjalan dengan lancar. Outline merupakan list 

kasar yang di buat agar masing-masing anggota mengetahui apa saja 

yang harus mereka lakukan pada masa produksi dan membahas 

detailnya. Storyboard merupakan gambar yang akan di tangkap oleh 

kamera, dengan di buatnya storyboard maka kameraman akan tahu dari 

sudut mana sebuah adegan akan di ambil dan bagaimana gerakan yang 

akan di ambil sehinga mempermudah proses produksi tersebut.  

2. Produksi  

Dalam tahap produksi semua anggota akan melakukan apa saja 

yang sudah di tentukan pada tahap pra produksi agar mendapatkan 

gambar dan suara yang sesuai dan dapat di susun menajdi sebuah cerita. 

Pada saat mana produksi asisten akan membantu sutradara dalam 

menentukan shot yang akan di ambil dalam sebuah adegan (scene). 

Pada satu kalimat dalam sebuah dialog umumnya dipecahkan ke dalam 

tiga atau empat shot untuk memperkaya gambar pada adegan tersebut.  
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3. Pasca produksi  

Pasca produksi merupakan tahap setelah produksi, dimana 

footage yang diperlukan telah di peroleh. Untuk memberi cerita yang 

menarik maka footage akan di susuan dan di edit kemudian diberikan 

visual effects, gambar, title dan soundtrack membangun suasana dalam 

film tersebut.  

 

Menurut penelitian Rosandi & Adi (2018), secara garis besar angel 

kamera dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:  

1. Angle Kamera Objektif 

Dalam jenis tipe ini, kamera tidak mewakilkan siapapun dalam 

adegan film. Kamera merupakan hasil dari sudut pandang tersembunyi, 

dan pemeran yang berada didalam film akan terlihat tidak menyadari 

dengan adanya kamera. 

2. Angle Kamera Subjektif  

Berbeda dengan kamera objektif, kamera subjektif malah 

menempatkan titik merekam sebuah film melalui sudut pandang orang 

lain. Melalui cara tersebut maka penonton akan merasa terlibat dalam 

film tersebut. Dalam kasus ini penonton di tempatkan menjadi peeserta 

aktif dalam sebuah film dengan muenyaksikan kejadian langsung 

melalui apa yang dilihat oleh karakter tersebut. Seorang pelaku adegan 

di dalam film dalam tipe ini boleh memandang kamera, untuk menjalin 

hubungan dengan penonton melalui pandangan atau memandang. 
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3. Angle Kamera Point of View  

Point of view atau disingkat p.o.v adalah merekam adegan dari 

titik pandang pemain tertentu. Dalam hal ini point of view adalah angle 

objektif, tapi karena ia berada antara objektif dan subjektif, maka angle 

ini harus ditempatkan pada kategori yang terpisah dan diberikan 

pertimbangan khusus. Point of view shot adalah shot subjektif dalam 

kemampuan mendekatkan sebuah shot subjektif dan tetap objektif. 

Kamera ditempatkan pada sisi pemain subjektif, yang titik pandangnya 

digunakan, sehingga penonton mendapat kesan berdiri beradu pipi 

dengan pemain yang berada di luar layar. Penonton tidak melihat 

kejadian melalui mata pemain seperti pada shot subjektif dimana 

kamera bertukar tempat dengan pemain film. 

 

Menurut Riyadi & Nugroho (2018), tata cahaya dalam produksi 

sebuah film biasanya menggunakan dua sumber cahaya yaitu sumber cahaya 

utama (key light) dan sumber cahaya pengisi (fill light). Key light merupakan 

sumber cahaya yang paling utama serta paling kuat menghasilkan bayangan. 

Sementara fill light digunakan untuk melembutkan atau menghilangkan 

bayangan. Pengaturan kombinasi sumber cahaya utama dan pengisi mampu 

menghasilkan tata cahaya yang diinginkan. Sumber cahaya utama dan 

pengisi dapat diletakkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan 
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2.2.4  Media Sosial 

Menurut Yikwa, Nugroho, & Sitokdana (2019), media sosial 

merupakan media internet yang memungkinkan pengguna membagikan dan 

mensharing apa saja yang mereka pikirkan sehinga membuka peluang untuk 

berinteraksi, berkerja sama, berbagi dengan penguna yang lain sehinga 

memberikan ikatan sosial online. 

 Ciri khas media sosial adalah adanya komunikasi anatara pengguna, 

media sosial dapat menarik masyarakat karena menyediakan cara baru 

dalam berkomunikasi.  

Menurut Situmorang, Mulyono, & Berampu (2018), seiring 

berkembangnya teknologi, semakin banyak masyarakat yang mengunakan 

media sosial. Media sosial menjadi semakin populer, salah satu alasannya 

karena nyaris tidak mengunakan biaya dan memberikan dampak yang luar 

biasa. Desain media sosial mempermudahkan para penggunanya untuk 

berkomunikasi baik dari yang individu ke komunitas ataupun komunitas ke 

individu. 

Menurut penelitian Rini & Imran (2017), media sosial 

mempermudah para usernya untuk saling berkomunikasi dan 

mempromosikan sesuatu dengan mudah. Penelitian oleh Rini dan Irman 

promosi pada media sosial mempunyai pengaruh besar dalam penelitian 

mereka, dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang setelah 

penayangan video traveling pada media sosial YouTube. 
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2.2.5  Media Pembelajaran 

Menurut penelitian Masykur, Nofrizal, & Syazali (2017), media 

pembelajaran merupakan faktor yang mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran didalam pendidikan karena dapat membantu proses 

penyampaian informasi dari guru kepada siswa ataupun sebaliknya. Melalui 

media digital dan berbagai jenis teknologi pendidikan dapat mendukung 

siswa dengan berbagai kemampuan belajar, memberikan kesempatan 

pendidikan yang lebih. Tidak adanya media pembelajaran dapat 

menghambat proses pembelajaran. Maka dituntutnya untuk melakukan 

pengembangan sebuah media pembelajaran yang dapat mendukung dalam 

proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Menurut penelitian oleh Dewi et al., (2016) media pembelajaran 

yang menarik dapat meningkatkan semangat para pelajar, penelitian Dewi 

mengajar para murid dengan menayangkan video. Hasil dari penelitian para 

murid senang dengan metode pelajaran yang baru dan banyak dari murid 

yang lebih mengerti apa yang telah disampaikan melalui media pelajaran 

video tersebut.  
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