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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka diawali dengan mencari dan menyeleksi teori-teori yang 

dibutuhkan serta sesuai dengan tema dan akan dipakai dalam proyek. Teori-teori 

tersebut dapat didapatkan dari proyek-proyek penelitian terdahulu yang dalam 

proses dan hasilnya terbukti sukses dan sejalan dengan teori yang dipakai. Untuk 

itu dalam laporan ini penulis mengambil 6 penelitian terdahulu yang sejalan 

dengan tema proyek yang akan penulis buat dan jelaskan pada bab ini. Proyek 

mengenai perancangan film dokumenter “Visit of South Sulawesi” memiliki 

tujuan untuk memperkenalkan berbagai tempat wisata di daerah Sulawesi Selatan. 

Proyek ini dalam pembuatannya digunakan metode direct cinema yang 

pendekatan kepada subjek lebih diutamakan dalam metode ini. Hasil akhir dari 

penelitian adalah sebuah video berjudul “Visit of South Sulawesi” dengan durasi 4 

menit 30 detik, dengan adanya video tersebut masyarakat menjadi lebih tahu 

mengenai tempat-tempat wisata yang menarik untuk di explore yang ada di 

Sulawesi Selatan (Tenda & Dwi, 2018). 

Penelitian dengan judul Produksi Film Dokumenter “Sepanjang Mata 

Memandang” oleh (Badrani & Catur, 2018) bertujuan menampilkan informasi 

dari berbagai sumber mulai dari Kepala Desa Gili Trawangan sampai tokoh 

masyarakat serta pelaku pariwisata dengan harapan dapat menginformasikan 

kepada masyarakat mengenai tempat wisata di Gili Trawangan dan agar 

masyarakat tidak terpengaruh dengan budaya barat yang mendominasi di pulau 

tersebut. Teknik sinematografi digunakan agar hasil yang didapatkan senyata 

mungkin tanpa ada adegan fiktif. Setelah dilakukannya riset hasil akhir 
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didapatkan bahwa tidak adanya terjadi pergeseran budaya yang ada di Gili 

Trawangan dengan artian masyarakat tidak terpengaruh dengan budaya asing yang 

mendominasi. 

Penelitian oleh (Saputra et al, 2019) berjudul Film Dokumenter Tradisi Aci 

Keburan di Pura Hyang Api Desa Kelusa Gianyar Bali ini memiliki tujuan untuk 

menghasilkan rancangan dan mengimplementasikan hasil rancangan serta untuk 

mengetahui respon masyarakat terhadap film dokumenter tradisi aci keburan ini. 

Perancangan diawali dengan observasi, wawancara, studi literatur, kuesioner dan 

dokumentasi. Berdasarkan uji ahli isi dan uji ahli film dokumenter hasil akhir dari 

penelitian ini memperoleh rata-rata persentase 89,99% dengan tingkat pencapaian 

baik sedangkan uji respon penonton persentasenya yaitu 91,18% dengan tingkat 

pencapaian sangat baik sehingga film dokumenter ini digunakan sebagai media 

informasi aci keburan. 

Penelitian mengenai Film Dokumenter Budaya Betawi Ondel-Ondel di 

Negeri Silancang Kuning yang menggunakan teknik sinematografi (Kardewa & 

Arta, 2017) memiliki tujuan agar dapat memperkenalkan budaya Betawi kepada 

masyarakat Betawi dan masyarakat Batam dalam bentuk luaran film dokumenter. 

Film dibuat dalam bentuk CD yang akan diberikan kepada ketua forum Betawi 

untuk dipertontonkan bersama. Setelah diuji, film ini dapat diterima dengan baik 

dan berhasil memberikan informasi mengenai Budaya Betawi terhadap 

masyarakat non Betawi dan Betawi yang ada Kota Batam. 

Penelitian mengenai Film Dokumenter “Ngantung Ari-Ari” Antara Nalar dan 

Naluri dari Tadisi Bali Kuno oleh (Wijaya et al, 2019) memiliki tujuan untuk 

mengembangkan film dokumenter yang dibuat dan untuk mengetahui respon 
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masyarakat mengenai film yang akan dirancang dan dibuat. Tahapan yang 

digunakan adalah pra produksi, produksi dan pasca produksi. Penelitan ini 

menggunakan software Adobe Premiere Pro CS6 dan Adobe After Effect CS6. 

Setelah dilakukan pengujian ahli isi dan media pra produksi, uji ahli isi dan media 

pasca produksi hingga uji responden penonton untuk mengetahui pencapaian dan 

kualitas film didapatkan hasil sangat baik yaitu dengan persentase 96% dimana 

masyarakat paham akan tradisi Bali kuno. 

Penelitian mengenai Film Dokumenter “Sesuluh” sebagai Media Pembentuk 

Karakter Bangsa (Buda et al, 2018) memiliki tujuan untuk pembentukan karakter 

bangsa dengan membahas membahas 3 persoalan yakni, tentang konsep awal, alur 

cerita, dan pemahaman lebih dalam mengenai karakter yang ada pada lukisan 

wayang Kamasan. Observasi secara langsung dan interview digunakan sebagai 

metode sedangkan untuk penelitian digunakanlah metode deskriptif kualitatif. 

Konsep film ini yaitu pemahaman secara mendalam yang dilakukan pada karakter 

yang ada di wayang Kamasan. Berdurasi 17 menit cerita film dipisahkan menjadi 

3 bagian, pertama menjelaskan mengenai peran dan fungsi wayang kamasan, 

kedua pemahaman nilai dari karakter, dan yang ketiga berbentuk simpulan. Hasil 

akhir yang didapatkan adalah film dokumenter berdurasi 17 menit yang digunakan 

sebagai media edukasi pembentuk karakter bangsa. 
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Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka Penelitian 

 

Pengarang Tahun Kesimpulan dari Penelitian 

Tenda & 

Dwi 
2018 

Perancangan film dokumenter “Visit of South 

Sulawesi” memiliki tujuan untuk menunjukkan 

berbagai tujuan wisata di daerah Sulawesi Selatan. 

Proyek ini dalam pembuatannya memakai metode 

direct cinema. 

Badrani & 

Catur 
2019 

Penelitian dengan judul Produksi Film 

Dokumenter “Sepanjang Mata Memandang”  

bertujuan menampilkan informasi dari berbagai 

sumber mulai dari Kepala Desa Gili Trawangan 

sampai tokoh masyarakat serta pelaku pariwisata 

dengan harapan dapat menginformasikan kepada 

masyarakat mengenai tempat wisata di Gili 

Trawangan dan agar masyarakat tidak terpengaruh 

dengan budaya barat yang mendominasi di pulau 

tersebut. Teknik sinematografi digunakan agar hasil 

yang didapatkan senyata mungkin tanpa ada adegan 

fiktif. 

Saputra et al 2019 

Penelitian berjudul Film Dokumenter Tradisi 

Aci Keburan di Pura Hyang Api Desa Kelusa 

Gianyar Bali ini memiliki tujuan untuk menghasilkan 

rancangan dan mengimplementasikan hasil 

rancangan serta untuk mengetahui respon masyarakat 

terhadap film dokumenter tradisi aci keburan ini. 

Perancangan diawali dengan cara observasi, 

wawancara, studi literatur, kuesioner dan 

dokumentasi. 

Kardewa & 

Arta 
2017 

Film Dokumenter Budaya Betawi Ondel-Ondel 

di Negeri Silancang Kuning dibuat dengan tujuan 

memberikan informasi Budaya Betawi kepada 

masyarakat. Dalam film dokumenter ini 

menggunakan teknik sinematografi untuk shooting 

nya yang hasilnya dikemas dalam bentuk CD. 

Wijaya et al 2019 

Penelitian mengenai Film Dokumenter 

“Ngantung Ari-Ari” Antara Nalar dan Naluri dari 

Tadisi Bali Kuno memiliki tujuan untuk 

mengembangkan film dokumenter yang dibuat dan 

untuk mengetahui respon masyarakat mengenai film 

yang akan dirancang dan dibuat. Tahapan yang 

digunakan adalah pra produksi, produksi dan pasca 

produksi. Penelitan ini diedit menggunakan 

perangkat lunak Adobe Premiere Pro CS6 dan Adobe 

After Effect CS6. 
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Pengarang Tahun Kesimpulan dari Penelitian 

Buda et al 2018 

Film Dokumenter “Sesuluh” sebagai Media 

Pembentuk Karakter Bangsa memiliki tujuan untuk 

pembentukan karakter bangsa. Rancangan penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Observasi secara 

langsung dan interview digunakan sebagai metode 

sedangkan untuk penelitian digunakanlah metode 

desktiptif kualitatif.  

 

Perancangan film dokumenter “Visit of South Sulawesi memakai metode 

direct cinema yang subjeknya dipakai sebagai pendekatan utama sedangkan Film 

dokumenter “Sesuluh” menggunakan metode wawancara dan observasi begitu 

juga dengan penelitian berjudul Film Dokumenter Tradisi Aci Keburan di Pura 

Hyang Api Desa Kelusa Gianyar Bali. Film dokumenter dengan judul “Sepanjang 

Mata Memandang” menggunakan teknik sinematografi sejalan dengan film 

dokumenter mengenai budaya betawi yaitu ondel-ondel menggunakan teknik 

sinematografi serta hasilnya berbentuk CD. Penelitian film dokumenter dengan 

judul “Ngantung Ari-Ari” Antara Nalar dan Naluri menggunakan tahapan proses 

perancangan tahap Pra Produksi, Produksi serta Pasca Produksi. 

Berdasarkan hasil-hasil yang didapatkan dari beberapa penelitian tersebut, 

penulis akan merancang dan membuat proyek dalam bentuk vlog dokumenter 

untuk membantu masyarakat dan penonton Youtube untuk mendapatkan info 

mengenai kuliner di Negara Taiwan. Metode penelitian yang akan dipakai adalah 

metode Multimedia Development Life Cycle dengan teknik pengambilan gambar 

sinematografi yang sudah dapat dirasakan hasil baiknya seperti pada beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh (Tenda & Dwi, 2018), (Badrani & Catur, 2018), 

(Saputra et al, 2019), (Kardewa & Arta, 2017), (Wijaya et al, 2019), dan (Buda et 

al, 2018). 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Multimedia 

Multimedia adalah campuran dari berbagai text, video, dan gambar 

(Mandala, 2017). Luaran dari media tersebut berbentuk suatu produk yang dimana 

konsumennya dapat menikmati serta merasakan kenyamanan karena bersifat 

interaktif dan dinamis. Ada beberapa kelebihan multimedia menurut (Trinawindu 

et al, 2016) yaitu: multimedia memiliki kelebihan yang lebih dari media informasi 

yang lainnya yakni memiliki elemen atau unsur yang sangat menarik minat orang-

orang. Terdapat beberapa unsur yang tidak bisa dipisahkan dari multimedia 

menurut (Kharisma et al, 2015)  antara lain: 

1. Teks 

  Merupakan gabungan dari huruf-huruf yang kemudian menjadi suatu 

barisan kalimat sehingga dapat menjelaskan maksud dari suatu 

pembelajaran salah satunya untuk menjelaskan sebuat gambar. Penggunaan 

teks tergantung dari penggunaan aplikasi multimedia karena teks dapat 

dengan mudah disimpan dan dikendalikan.  

2. Gambar 

Gambar merupakan unsur yang dapat menjelaskan teks secara singkat 

dan membuat data yang rumit menjadi mudah untuk diperjelas dengan 

proses lebih sederhana.  

3. Suara  

Disebut multimedia karena mengandung unsur suara bisa dalam bentuk 

lagu, sound effect, backsound yang berupa lagu maupun narasi.  
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4. Animasi  

    Animasi dibuat dengan menggunakan software yang dimana 

diciptakannya gambar bergerak dengan tujuan tertentu. Animasi juga adalah 

sebuah tampilan yang menggabungkan unsur multimedia dan digunakan 

untuk dapat menyederhanakan suatu hal rumit untuk dijelaskan dengan 

sebuah gambar ataupun video.  

5. Video 

Salah satu unsur multimedia yang paling menarik adalah video karena 

biasanya berisi sumber informasi dengan konten kreatif dan visualisasi yang 

indah serta nyata. Dalam bidang multimedia video merupakan bagian yang 

melalui proses perekaman, pengeditan, export, pemindahan, dan perubahan 

susunan gambar yang menyajikan adegan yang bergerak secara elektronik.  

Fungsi digunakannya multimedia dalam penelitan oleh (Andinny & Indah, 

2016) sebagai berikut: 

a. Menarik perhatian  

Sebagai teknologi modern yang komunikatif dan kreatif multimedia pun 

dapat dijadikan penarik perhatian penggunanya. 

b. Kerjasama  

Karena dapat digunakan walau dalam jarak yang jauh membuat 

multimedia dapat digunakan untuk menjalin suatu hubungan kerjasama 

antara pengguna yang satu dengan pengguna lainnya. 

c. Logistik  

Perangkat yang sekarang tersedia dalam berbagai bentuk ukuran 

membuat perangkat ini praktis untuk dibawa. 
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2.2.2 Vlog 

Semakin majunya teknologi masa kini semakin banyak pula perkembangan 

dan hal baru yang bermunculan salah satunya adalah video blog (vlog) yang 

dimana merupakan perkembangan dari blog yang sekarang hadir dalam bentuk 

video. Video-Blog yang biasa disebut dengan Vlog, adalah bagian dari kegiatan     

blogging yang memanfaatkan media video serta teks maupun audio sebagai 

sumber utama penggunaan medianya. Vlog merupakan salah satu contoh bentuk 

komunikasi massa yang dapat diartikan dengan dua cara, yaitu komunikasi untuk 

media dan komunikasi untuk massa. Vlog adalah media sharing yang juga 

merupakan perwujudan baru dari sebuah blog (Nadya, 2016). 

2.2.3 Video Dokumenter 

Film dokumenter memberikan suatu sajian berbentuk realita sehari-hari 

yang dibuat dengan suatu tujuan seperti untuk penyebar luasan suatu informasi 

untuk semua orang ataupun orang tertentu, dalam pendidikan juga maupun 

propaganda tertentu. Dari semua itu tetap menyajikan realita yang serealitas 

mungkin tanpa adanya campuran dari adegan fiktif. Seiring berkembangnya dan 

bertambahnya waktu, banyak bermunculan aliran-aliran dari film dokumenter 

contohnya docudrama (Algiffari, 2015) termasuk juga vlog dokumenter. Film 

dokumenter terbagi kedalam tiga bentuk yaitu: 

1. Expository 

Pesan disampaikan langsung melalui narasi suara atau teks maupun audio 

langsung melalui presenter. Media tersebut memfungsikan dirinya sebagai 

orang ketiga kepada penonton. 
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2. Direct Cinema 

Pada direct cinema, pembuat film beserta kameranya melakukan 

pendekatan agar dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan subjeknya. 

Aliran ini merekam kejadian secara spontan dan natural. Hal itu 

menyebabkan direct cinema lebih sering digunakan karena dalam 

melakukan pelaksanaan pengambilan gambar yang lebih santai, natural dan 

tidak formal, seperti tanpa efek khusus penataan lampu. 

3. Cinéma Vérité 

Bentuk dokumenter ini tidak menunggu krisis terjadi seperti direct 

cinema. Justru, cinéma vérité mengintervensi dan memicu krisis dengan 

menggunakan kamera. Keseharian dari subjek yang dipilih akan terganggu 

meski sudah diusahakan untuk mengurangi sebesar apapun kehadiran 

kamera dan staf. 

2.2.4 Multimedia Development Life Cycle 

Multimedia Development Life Cycle merupakan proses dari pengembangan 

perangkat lunak yang berbasis multimedia. Metode Multimedia Development Life 

Cycle versi Luther-Sutopo yang terdapat dalam buku multimedia interaktif dengan 

flash menurut (Mair, 2018) tahapan metode dibagi menjadi 6 tahapan dengan 

penjelasan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Tahapan Multimedia Development Life Cycle 

Sumber: Sutopo, A. H., Buku Multimedia Interaktif dengan Flash, 2003, 

halaman 32. 

1. Concept 

Tahapan ini merupakan proses menentukan tujuan proyek dan 

menjelaskan konsep dari sebuah perancangan proyek yang akan dibuat dan 

dikembangkan, selain itu menentukan jenis aplikasi serta tujuan pembuatan 

dari sebuah proyek apakah dibuat dengan tujuan hiburan, informasi ataupun 

pelatihan, biasanya juga berisi mengenai hal-hal umum dari sebuah proyek. 

Konsep juga berisi mengenai target proyek, tujuan akhir dan apakah proyek 

berpengaruh terhadap pengguna, dapat diartikan konsep berisi gambaran 

abstrak dari ide ataupun gagasan awal proyek. 

2. Design 

Design (perancangan) merupakan tahapan membuat rancangan secara 

rinci mengenai arsitektur aplikasi atau proyek yang dibuat, gaya, user 

interface dan kebutuhan bahan yang digunakan untuk aplikasi atau proyek. 
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Tahap ini juga berisi mengenai penggunaan storyboard untuk 

memvisualisasikan setiap scene. Tujuan penggunaan storyboard agar 

adanya gambaran mengenai urutan dari pengerjaan proyek yang akan 

dibuat. 

3. Material Collecting 

Material Colecting (Pengumpulan Bahan) merupakan tahapan dimana 

bahan-bahan yang dibutuhkan dikumpulkan untuk pelaksaan proyek 

yangakan dibuat. Bahan yang diperlukan dan dikumpulkan biasa berbentuk 

sebuah file seperti gambar, suara, video maupun animasi yang bias 

didpatkan dengan cara merekam dan membuatnya sendiri ataupun dari 

narasumber. 

4. Assembly 

Tahapan ini adalah pembuatan proyek dari bahan-bahan yang telah 

dikumpulkan di tahapan sebelumnya. Pembuatan proyek dibuat dengan 

menggabungkan bahan-bahan dan kemudian menyusunnya menjadi satu 

dengan bantuan storyboard yang dirancang pada tahap design  dan sesuai 

denan tujuan pembuatan proyek. 

5. Testing 

Tahap testing adalah tahapan dilakukannya uji coba dengan 

menjalankan aplikasi atau proyek yang telah dibuat ditahap sebelumnya. 

Video yang telah di convert sesuai dengan format yang diinginkan 

kemudian di uji coba misalnya video di uji coba pemutaran ke beberapa 

media player dan nantinya didapatkan hasil apakah berhasil atau ada 

kerusakan. 
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6. Distribution 

Pada tahap pendistribusian video biasa disimpan dalam tempat 

penyimpanan dalam bentuk CD atau DVD bisa juga didistribusikan secara 

digital dengan cara menunggah ke laman Youtube. Pada tahapan ini proyek 

atau aplikasi yang telah dibuat dan di uji maka hasilnya akan 

didistribusikan. 

2.2.5 Sinematografi 

Merupakan ilmu terapan yang termasuk bagian yang mempelajari mengenai 

teknik syuting dan editing agar menjadi sebuah film yang dapat menyampaikan 

pesan dari si pembuat. Pada proyek ini sinematografi digunakan saat proses 

pengambilan gambar dilakukan. Sinematografi hampir sama dengan fotografi 

dalam hal objek yaitu sama-sama menangkap pantulan cahaya pada objek benda. 

Pada fotografi ide disampaikan dengan menggunakan satu gambar sedang pada 

sinematografi menggunakan beberapa gambar yang dirangkai untuk 

menyampaikan ide dengan begitu sinematografi ialah montase atau gabungan 

antara fotografi dan teknik penyatuan gambar (Hendra & Citra, 2019). Berikut 

merupakan unsur sinematografi, yaitu:  

a. Framing  

Framing adalah upaya mengatur adegan / kamera agar cakupan kamera 

sesuai dengan yang dibutuhkan.  

b. Angle  

  Angle adalah sudut dalam pengambilan gambar.  

c. Shot size  

  Shot size merupakan cara dari pengambilan gambar  
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d. Komposisi  

  Komposisi adalah pengaturan hal-hal yang berkaitan pada saat shooting 

dilakukan contohnya pengaturan obyek. 

2.2.6 Adobe Premiere Pro CS6 

Software editing terkemuka ini digunakan secara luas oleh banyak orang 

sehingga menjadi salah satu yang popular. Adanya antarmuka yang sejenis 

menjadikan Adobe Photoshop, Adobe Premiere, dan Adobe After Effects 

memiliki suatu kelebihan yakni penggunanya dipermudah dalam hal pemakaian 

(Nurhardian et al, 2015). 
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