
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sebuah penelitian pertama yang dilakukan oleh Kardewa dan Siahaan (2017) 

yang berjudul “Film Dokumenter Budaya Betawi Ondel-Ondel di Negeri Silancang 

Kuning Berdasarkan Siinematografi Teknik Pengambilan Gambar” membahas 

tentang eksistensi budaya Betawi di kota Batam karena rata-rata masyarakatnya 

tidak mengenal budaya Betawi. Penelitian mempunyai tujuan yaitu menghasilkan 

film dokumenter untuk menyampaikan informasi yang jelas untuk 

memperkenalkan  budaya Betawi kepada masyarakat kota Batam. Film ini juga 

menggunakan teknik sinematografi dan dikemas menjadi CD yang diberikan 

kepada forum Betawi yang ada dikota Batam. Film dokumenter ini menggunakan 

gaya pemaparan eksposisi, yaitu dokumenter yang menggunakan narator sebagai 

pembawa cerita. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Evan Lawrence (2014) yang berjudul 

“Perancangan Film Dokumenter Seni Pertunjukkan Topeng Malang” menceritakan 

tentang mengenalkan kembali kesenian tradisional berupa topeng malang yang 

mulai dilupakan oleh masyarakat dan tergerus oleh globalisasi. Dimulai dari unsur 

unsur yang terdapat didalam kesenian tradisional topeng malang seperti pemeran 

yang selalu mengunakan topeng topeng yang memiliki mimik berbeda beda. Mimik 

tersebut sesuai karakter yang diperankan seperti ekspresi wajah yang marah, 

bahagia, sedih,konyol dan lain sebagainya. Didalam pertunjukkan kesenian topeng 

malang ini membawakan cerita panji, cerita yang mengajarkan kebaikan dalam 
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hidup sebagai manusia dengan yang disampaikan menggunakan cara yang 

menghibur, menarik penonton dan mendidik. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Santyadiputra, Pradnyana, dan Suardika 

(2017) yang berjudul “Film Dokumenter Genggong “Sebuah Instrumen Musik 

Kuno”” membahas tentang sebuah instrumen musik yang unik, yang terletak pada 

suara yang dihasilkan memberi kesan seperti suara katak sawah yang saling sahut-

menyahut. Dokumenter ini dibuat memberikan wawasan bagi penonton terkait 

instrumen musik kuno tersebut di Bali. Pada pembuatanvideo dokumenter ini, 

melewati tahapan pra produksi seperti tahap pengumpulan data dan analisa hingga 

tahapan pasca produksi seperti editing video, editing suara, mixing, rendering, 

review hasil editing. Video dokumenter ini melewati proses editing menggunakan 

aplikasi perangkat lunak untuk menyunting yaitu Adobe Premiere Pro CC serta 

penambah efek menggunakan Adobe After Effect CC.  

Penelitian berikut berjudul “Realita, Peran, dan Keberadaan Pemulung di 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Benowo Melalui Video Dokumenter” 

yang telah diteliti oleh Abidin (2016). Bertujuan untuk merekam aktivitas sehari 

hari seseorang yang bernama Parman yang berprofesi sebagai seorang pemulung. 

Masyarakat beranggapan pemulung adalah profesi yang tidak memiliki pendidikan 

dan tidak mempunyai tata krama dan budi pekerti. Pemulung berpenampilan kotor 

dan kumuh selalu dicap mengambil barang tanpa izin menjadi faktor negatif 

masyarakat. sehingga penulis ingin menunjukkan bahwa profesi pemulung itu dapat 

memberi kesan positif kepada masyarakat luas. Film dokumenter ini mengacu pada 

empat pembahasan sebagaimana dijelaskan oleh Ayawaila yaitu : pendekatan, gaya, 

bentuk, dan struktur. 
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Penelitian selanjutnya berjudul “Film Dokumenter Tok Lait Kancing: Sebuah 

Warisan Karakter Budaya Bangsa” yang penelitian nya oleh Santyadiputra, 

Pradnyana, & Narayana (2017). Film dokumenter ini berisi tentang sebuah 

permainan tradisional yang berasal dari daerah Bali yang bernama Tok Lait 

Kancing. Terdapat enam bentuk analisi yang digunakan oleh penulis pada 

pembuatan video dokumenter yaitu analisa pemeran, analisa tempat lokasi, analisa 

utility, analisa crew, analisa SWOT serta analisa STP (Segmentation, Targeting, 

Positioning) untuk mengetahui target market penonton dan kebutuhan video itu. 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dijabarkan diatas, maka dapat 

disimpulkan melalui tabel penelitian agar dapat membandingkan peneltian 

terdahulu terhadap video  yang akan dikembangkan (Lihat pada tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Kardewa & 
Siahaan 

2017 Penggunaan gaya pemaparan eksposisi dalam 
film dokumenter yang menggunakan narator 
sebagai pembawa cerita untuk menyampaikan 
informasi didalam film dokumenter. 

Lawrence, E 2014 Menghasilkan sebuah film pendek dokumenter 
mengenai pengenalan kesenian tradisional 
berupa topeng malang sebagai sarana 
penyampaian pesan dan informasi yang bersifat 
edukatif. 

Santyadiputra, 
Pradnyana, & 
Suardika 

2017 Tahap perancangan dan pembuatan film 
dokumenter yang melewati tahapan pra produksi 
dan pasca produksi yang dapat membantu 
penulis menghasilkan film dokumenter yang 
detail. 

Abidin, A 2016 Salah satu media untuk menyampaikan pesan 
dan informasi yang menarik adalah film 
dokumenter, karena mampu menampilkan 
kegiatan kehidupan sehari hari dengan 
wawancara maupun tinjauan langsung. 
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Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Santyadiputra, 
Pradnyana & 
Narayana 

2017 Untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, 
kebutuhan dan siapa yang menjadi target 
penonton merupakan proses yang penting, 
dilakukan penulis sebelum proses pembuatan 
film dokumenter. 

 

Berdasarkan dari penelitian-penelitian, penulis akan membuat sebuah video 

dokumenter yang dasar dan tahap produksi yang terstruktur supaya menghasilkan 

video dokumenter yang baik, informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan 

audience  seperti di dalam penelitian yang dilakukan oleh Kardewa dan Siahaan 

(2017), Evan Lawrence (2014), Santyadiputra, Pradnyana, & Suardika (2017), 

Abidin (2016), dan Santyadiputra, Pradnyana, & Narayana (2017).  

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori berisikan tentang penjelasan teori-teori yang 

mendukung judul dari penelitian dan telah didasari oleh pembahasan secara 

detail. Landasan Teori juga dapat berupa definisi-definisi atau langsung 

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti untuk memperkuat 

pernyataan dalam penelitian. Teori digunakan dalam pembuatannya, seperti: 
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2.2.1 Multimedia 

Menurut Panindias (2016) Multimedia adalah salah satu cara untuk 

menyampaikan informasi antara satu dengan yang lainnya, semakin lama semakin 

efektif dan lebih mudah untuk diimplementasikan dan dipahami. Sedangkan 

menurut Rapiudin (2015) multimedia merupakan penggabungan beberapa unsur 

seperti: teks, gambar, suara, video, dan animasi menggunakan komputer yang 

dibantu dengan tool dan koneksi sehingga dapat terjalin komunikasi, berinteraksi, 

dan berkarya. Multimedia juga dapat berdefinisi sebagai penggabungan beberapa 

media yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbentuk teks, gambar, 

suara, dan animasi. 

Menurut Purba (2019) dengan adanya komponen multimedia, dapat 

memperkuat informasi yang akan didapat agar lebih efektif dan lebih mudah 

dipahami, berikut adalah komponen multimedia: 

1. Teks  

Teks adalah gabungan dari beberapa huruf yang membentuk kalimat atau 

kata yang menjelaskan sesuatu hal atau maksud yang dapat dipahami 

oleh seseorang. 

2. Gambar  

Gambar merupakan bentuk penyampaian informasi dalam bentuk visual. 

3. Video 

Video adalah gabungan dari beberapa gambar yang membentuk sebuah 

rangkaian cerita. 
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4. Animasi 

Animasi adalah tampilan visual yang merupakan penggabungan teks, 

grafik, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. 

5. Audio 

Audio adalah bunyi-bunyi dalam bentuk digital seperti suara, musik, 

narasi  dan segala sesuatu yang bisa didengar untuk disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi tertentu.  

 

2.2.2 Dokumenter 

Menurut Suryawan, Darmawiguna, & Sindu (2017) dokumentasi adalah 

sebuah jenis film yang mengangkat cerita, subjek, dan latar belakang yang nyata. 

Dokumenter berisi tentang fakta yang benar-benar terjadi serta tidak ada rekayasa 

dalam proses pembuatannya.  Ada 5 tipe unsur gaya dalam video dokumenter 

menurut Rikarno (2015) yaitu: 

1. Pemaparan Ekposisi (Expository Documentary) adalah dokumenter yang 

menggunakan narator sebagai penutur cerita; 

2. Pemaparan Observasi (Observasional Documentary) adalah dokumenter 

yang hampir tidak menggunakan narator, yang memiliki fokus pada dialog 

antar subjek satu ke subjek lainnya; 

3. Pemaparan Interaktif (Interactive Documentary) ialah merupakan 

dokumenter yang sangat bergantung dengan sutradara di dalamnya; 

4. Pemaparan Refleksi (Reflexive Documentary) ialah tipe dokumenter yang 

memiliki titik fokus pada proses shooting nya atau bagaimana dokumenter 

itu diproduksi; 
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5. Pemaparan Performatif (Performative Documentary) ialah dokumenter 

yang lebih menekankan ke pada alur cerita atau plot. Bertujuan untuk 

menciptakan suasana yang cukup kental agar penggambaran subjek dan 

peristiwa dapat lebih subjektif, ekspresif, dan stylistik. 

 

2.2.3 Sinematografi  

Menurut Noor, Maryam, & Pro (2018) sinematografi ialah teknik 

menggabungkan gambar menjadi sebuah rangkaian gambar yang dapat 

memberikan penyampaian ide atau dapat mengemban cerita melalui proses 

pengambilan kata-kata, tindakan, emosional, dan nada sehingga sinematografi lebih 

dari sekedar teks maupun foto. Sinematografi terfokus pada bagaimana kamera 

mengambil gambar yang memberikan sensasi bagi penonton. Sensasi tersebut 

dihasilkan tergantung kreatifitas dalam bermain dalam perspektif. Angle kamera 

dikategorikan menjadi 2 yaitu angle  obyektif dan angle subyektif. Angle obyektif 

merupakan sudut pandang yang tidak bisa diganti. Angle subyektif terbagi menjadi 

beberapa yaitu: 

 

1. High Angle 

adalah posisi kamera yang letaknya lebih tinggi dari objek, Sehingga objek 

lebih rendah dari kamera. 

2. Eye Angle 

Adalah posisi kamera yang letaknya disejajarkan atau setara dengan objek. 
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3. Low Angle  

Adalah posisi kamera yang letaknya lebih rendah dari objek, Sehingga 

objek lebih tinggi 

4. Bird Eye 

Adalah  posisi kamera yang letaknya jauh di ketinggian tertentu agar dapat 

menyaksikan pemandangan yang luas. Biasanya menggunakan helikopter 

atau drone. 

 

Angle obyektif merupakan sudut pandang kamera yang sama seperti sudut pandang 

penonton. Penonton seolah-olah masuk ke dalam cerita yang dimainkan. Angle ini 

juga bisa dikatakan sebagai mata para aktor. Selain angle, menurut  Noor, Maryam, 

& Pro (2018) terdapat komposisi yang dipertimbangkan untuk penempatan objek 

agar lebih menarik yaitu teknik pengambilan gambar (shoot). Beberapa teknik 

pengambilan gambar yaitu:  

 

1. Extreme Long Shoot 

Adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan gambar luas 

keseluruhan objek. 

2. Long Shoot 

Adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan gambar lebih 

dominan background yang luas. 

3. Medium Long Shoot 
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Adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan berupa bagian 

tubuh manusia mulai dari batas lutut hingga kepala. 

 

4. Medium Shoot 

Adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan berupa bagian 

tubuh manusia mulai dari batas pinggang hingga kepala. 

5. Medium Close Up 

Adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan berupa bagian 

tubuh manusia mulai dari batas dada hingga kepala. 

6. Close Up 

Adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan berupa bagian 

tubuh manusia dari batas bahu hingga kepala. 

7. Full Shoot 

Adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan gambar tampak 

keseluruhan objek masuk kedalam frame. 

 

Selain angle kamera dan teknik pengambilan gambar, terdapat 5 jenis pergerakan 

kamera movement menurut Arya, Prayanto, & Yudani (2014), yaitu: 

 

1. Panning, adalah camera movement mulai dari posisi kanan hingga ke kiri, 

hingga sebaliknya. 

2. Tilting, yaitu camera movement mulai dari posisi atas hingga ke bawah, 

hingga sebaliknya. 
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3. Zoom, yaitu camera movement yang disebabkan lensa bergerak maju dan 

mundur, sehingga objek menjadi jauh dan dekat. 

4. Tracking, yaitu camera movement yang dibantu oleh alat berupa rel 

khusus, menjadikan efek tiga dimensi mengikuti objek. 

5. Crane Shoot, yaitu camera movement yang dibantu oleh alat mekanik atau 

crane. 

 

2.2.4 Storyboard 

 Storyboard menurut Asnawi dan Dzikri (2016) adalah pengaturan sebuah 

cerita beserta isinya. Storyboard mengartikan cerita dengan resource telah tersedia 

untuk mengatur cerita lebih detil dan media yang digunakan bagian cerita. Menurut 

Kausar, Sutiawan, dan Rosalina (2015) storyboard adalah gambaran, perancangan 

visual, audio,  keterangan, dan narasi yang dibuat dalam pembuatan cerita. Hasil 

dari storyboard  akan menjadi referensi dalam tampilan saat mengimplementasikan 

cerita. 

 

2.2.3 Adobe Premiere Pro CS 6 

  Adalah program aplikasi yang digunakan secara global dalam pengeditan 

video. Umum digunakan dalam production house film, televisi, dan praktisi di 

bidangnya. Fungsi utama dari Adobe Premiere Pro ialah merangkai rangkaian 

gambar, video, dan audio kecuali animasi yang siap di render agar penampilan 

multimedia lebih menarik. Dapat juga ditambahkan dari software dari adobe 

lainnya sesuai kreatifitas yaitu Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,dan After Effect 

Ayatullah Zulmi Pratama, Penerapan Metode Multimedia pada Video Dokumenter Mengenai Hutan Wisata Matakucing 
 sebagai Media Promosi Objek Wisata Lokal,  
UIB Repository@2019



(Bentelu, Sentinuwo, dan Lantang, 2016). Timeline Adobe Premiere Pro CS 6 dapat 

diisi dengan banyak video dan audio untuk memperindah efek video yang ingin 

dibuat. Memiliki ketelitian waktu edit sampai 0,01 detik serta dapat support sistem 

64 bit. 
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