
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

KAIT merupakan singkatan dari Kanagawa Institute of Technology 

merupakan universitas swasta yang berada di Atsugi, Prefektur Kanagawa, 

Jepang. Universitas ini didirikan pada 1 April 1975. KAIT dan Universitas 

Internasional Batam menjalin hubungan kerja sama dalam hal pendidikan dan 

budaya. Terkait hal tersebut mahasiswa KAIT melakukan kunjungan selama 30 

hari di Batam untuk melaksanakan program Collaborative Learning 2019: 

Community Service And Learn Indonesian Culture, di dalam program ini 

mahasiswa KAIT mempelajari mata kuliah di Universitas Internasional Batam dan 

mempelajari budaya lokal indonesia yang ada di Batam. Daerah yang menjadi 

tempat mahasiswa KAIT mempelajari budaya adalah Pulau Galang, tepatnya di 

kecamatan Galang, kelurahan Sembulang. 

Sembulang merupakan kelurahan yang ada di pulau Galang. Berdasarkan 

survey BPS Kota Batam tahun 2015, kelurahan sembulang berpenduduk sebanyak 

257.000 jiwa. Jumlah penduduk yang beragam tentu juga memiliki budaya yang 

beragam. Karena itu tempat ini dipilih sebagai tempat untuk mahasiswa KAIT 

melaksanakan kegiatan Collaborative Learning 2019: Community Service And 

Learn Indonesian Culture. Budaya lokal yang akan dipelajari adalah seni 

membatik, pembuatan kue tradisional putu piring dan pembuatan kerajinan tangan 

dari kulit gong-gong. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari 1 malam. 

Selain mempelajari budaya setempat, mahasiswa KAIT juga melakukan kegiatan 
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sosialisasi berupa mengajarkan bahasa jepang kepada anak-anak di desa 

sembulang. 

Kegiatan ini selain sebagai sarana mahasiswa KAIT mempelajari budaya 

indonesia, juga diharapkan bisa mempromosikan dan memperkenalkan budaya 

desa sembulang kepada masyarakat luas. Untuk itu diperlukan sebuah media yang 

dapat mendokumentasikan kegiatan mahasiswa KAIT sekaligus mempromosikan 

budaya masyarakat sembulang kepada masyarakat luas. Media promosi adalah 

sarana untuk memperkenalkan dan menawarkan produk, jasa ataupun gambaran 

mengenai suatu perusahaan ataupun yang lain kepada masyarakat luas (Martono, 

Triyono, & Septiani, 2018). Semakin berkembangnya teknologi, bentuk dari 

media promosi juga semakin beragam, salah satunya dalam bentuk video 

(Martono et al., 2018). Penggunaan video sebagai media promosi dan 

dokumentasi dianggap lebih efektif juga menarik karena mencakup unsur 

multimedia antar lain unsur gerak, suara, gambar, dan juga musik (Sunarya, 

Kusumaninggar, & Syahputra, 2017). 

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas penulis akan membuat 

video yang bisa mencakup kegiatan dokumentasi dan juga terdapat promosi 

didalamnya. Untuk itu penulis mengajukan tugas akhir dengan topik “Pembuatan 

Video Dokumentasi Collaborative Learning 2019 Di Desa Sembulang Dengan 

Metode MDLC” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

penulis membuat suatu rumusan masalah yang terdapat dalam tugas akhir ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang pembuatan video dokumentasi 

Collaborative Learning 2019 di Desa Sembulang dengan metode 

MDLC? 

2. Bagaimana cara merancang media dokumentasi yang juga sebagai 

media promosi? 

3. Bagaimana cara menyampaikan informasi melalui video? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan ruang lingkup yang dijadikan pedoman oleh 

penulis untuk mengetahui perkembangan dari tugas akhir ini. Batasan masalanya 

adalah: 

1. Video ini sebagai dokumentasi kegiatan mahasiswa KAIT selama 

di Sembulang. 

2. Video ini berisi penjelasan kegiatan mahasiswa KAIT di 

Sembulang 

3. Video ini menampilkan budaya, potensi dan kerajinan khas daerah 

Sembulang. 

4. Dalam proses editing menggunakan software Premiere Pro CC 

2015, Photoshop CC 2015 dan Corel Draw X7 
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5. Hasil akhir dari penelitian ini menghasilkan video dengan format 

.mp4. 

 

1.4 Tujuan Proyek 

Tujuan tugas akhir dengan topik “pembuatan video dokumentasi UIB-

KAIT collaborative learning 2019 di desa sembulang dengan metode MDLC” 

adalah: 

1. Membuat sebuah video yang berfungsi sebagai media dokumentasi 

dan juga promosi. 

2. Memperkenalkan budaya dan potensi yang terdapat di Desa 

Sembulang kepada masyarakat luas. 

3. Sebagai syarat kelulusan strata 1 di Universitas Internasional 

Batam 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Tugas akhir ini memiliki beberapa manfaat yang ditinjau dari beberapa 

sisi, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Pengguna 

Mahasiswa KAIT memiliki dokumentasi kegiatan mereka selama 

di sembulang. Dan masyarakat Sembulang memiliki video yang 

berisi potensi daerah mereka yang bisa digunakan sebagai media 

promosi 

2. Bagi Penulis 
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Meningkatkan pengetahuan penulis dalam mengoperasikan aplikasi 

editing dan meningkatkan keterampilan penulis dalam merancang 

dan mengimplentasikan video sebagai media dokumentasi dan 

promosi. 

3. Bagi Akademisi 

Mampu menambah serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa  

yang berkaitan dengan perancangan media dokumentasi dan 

promosi yang berbasis video. Dan dapat dijadikan sebagai contoh 

dan acuan dalam pembuatan tugas akhir. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Didalam pendahuluan memuat dan menjelaskan latar belakang 

permasalahan yang dihadapi, menentukan rumusan masalah, membuat 

batasan masalah dari proyek, menentukan tujuan serta manfaat dari 

proyek yang akan dibuat, serta berisi sistematika penulisan laporan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Didalam bab ini dirangkum hasil penelitian dari beberapa penulis 

terdahulu yang penulis jadikan acuan dalam pembuatan laporan dan 

teori tentang pembuatan video dokumentasi dan promosi yang penulis 

jadikan landasan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Di bab ini penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam proses  

perancangan dan implementasi proyek. Dan tahap-tahap yang 

dilakukan selama proses perancangan. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Di bab ini dijelaskan hasil pengimplementasian video dokumentasi, 

penjelasan hasil pengujian terhadap video, dan implikasi yang 

dihasilkan dari video ini. 

BAB V PENUTUP 

Di bab penutup penulis memberikan kesimpulan dan saran yang 

berkaitan untuk pengembangan video ini kedepannya. 
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