
 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh (Swari & Lakoro, 2016) merancang video 

dokumentasi dengan konsep “Jelajah pantai tulungagung”. Dalam pembuatannya, 

video ini berguna sebagai sarana promosi wisata pantai di kabupaten 

Tulungagung. Penggunaan media video sebagai sarana dokumentasi dan promosi 

dipilih karena informasi yang disajikan dapat langsung didengar dan dilihat oleh 

audience. Sehingga mampu memberikan kesan yang nyata dan real kepada 

audience yang dituju. 

Penelitian oleh (Nirwana, Saleh, & Matindas, 2016) yang berjudul 

pengaruh penyajian visual dan gaya bahasa pada video tentang pariwisata di 

kabupaten garut terhadap peningkatan pengetahuan, menghasilkan sebuah media 

promosi dalam bentuk video yang dapat membantu wisatawan mendapatkan 

informasi mengenai destinasi pariwisata, seperti memberikan gambaran dan 

pengetahuan tentang obyek wisata, serta meyakinkan calon wisatawan untuk 

datang berkunjung ke obyek wisata yang dipromosikan. 

Pembuatan media pembelajaran game edukasi yang dilakukan oleh (Arif 

& Tresnawati, 2016) digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar 

pada anak. Pembuatan media pembelajaran game edukasi ini menggunakan 

metode Multimedia Development Life Cycle, yang terdiri dari 6 tahap, yaitu 

Konsep (Concept), Desain (Design), Pengumpulan Bahan (Material Collecting), 

Penggabungan(Assembly), Uji Coba (Testing) dan Distribusi (Distribution) yang 

diterapkan selama proses perancangan dan pembuatannya. 

 7  Universitas Internasional Batam 
  

Wahyu Ihsan Pradana. Pembuatan Video Dokumentasi UIB-KAIT Collaborative Learning 2019 Di Desa Sembulang Dengan 
Metode MDLC.  
UIB Repository©2019



8 
 

Dalam penelitian (Kausar, Sutiawan, & Rosalina, 2015) belum adanya 

media sosialiasi dan promosi berbasis multimedia untuk masyarakat, membuat 

penyebaran informasi dan promosi kota Serang masih kurang. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan tersebut, penulis terdahulu merancang dan 

mengimplementasikan video company profile untuk mempublikasikan kota 

Serang. Dalam proses editing, penulis terdahulu menggunakan aplikasi adobe 

premier pro cs 5 sehingga memiliki hasil akhir berupa video yang dapat diputar di 

berbagai media player, dan digunakan sebagai media dokumentasi, promosi dan 

juga publikasi bagi kota Serang. 

Penelitian (Permana, Kertiasih, & Budhayasa, 2017) yaitu merancang 

serta membuat video company profile yang ditujukan untuk program studi 

manajemen informatika sebagai media promosi dan akan disebar luaskan dengan 

memanfaatkan sosial media Youtube. Penggunaan sosial media Youtube sendiri 

telah terbukti lebih efektif, serta membantu dalam proses promosi karena selain 

banyak diminati, Youtube juga mudah untuk diakses oleh semua kalangan.  

Berdasarkan hasil penelitan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

seperti yang penulis jabarkan diatas, berikut dirangkum dalam tabel tinjauan 

pustaka untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan proyek yang akan 

dibuat (Lihat Tabel 2.1) 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Judul 
Penelitian 

Kesimpulan  
Penelitian 

Swari & 
Lakoro 
(2016) 

Perancangan Video 
Promosi “Jelajah Pantai 
Tulungagung” untuk 
Menunjang Potensi Wisata 
Pantai di Kabupaten 
Tulungagung 

Penggunaan media video sebagai 
sarana dokumentasi dan promosi 
dipilih karena informasi yang 
disajikan dapat langsung didengar 
dan dilihat oleh audience. 
Sehingga mampu memberikan 
kesan yang nyata dan real kepada 
audience yang dituju 

Nirwana, 
Saleh, & 
Matindas 
(2016) 

Pengaruh Penyajian Visual 
Dan Gaya Bahasa Pada 
Video Tentang Pariwisata 
Di Kabupaten Garut 
Terhadap Peningkatan 
Pengetahuan 

Penggunaan video dalam proses 
promosi pariwisata mampu 
menghasilkan sebuah media 
promosi yang mampu memenuhi 
kebutuhan wisatawan akan 
informasi dan gambaran 
mengenai destinasi pariwisata 
tersebut. 

Arif & 
Tresnawati 
(2016) 

Pengembangan Game 
Edukasi Pengenalan Nama 
Hewan Dan Habitatnya 
Dalam 3 Bahasa Sebagai 
Media Pembelajaran 
Berbasis Multimedia 

Penggunaan metode MDLC 
melalui proses Concept, Design, 
Material Collecting, Assembly, 
Testing dan Distribution  dalam 
perancangan dan pembuatannya. 

Kausar, 
Sutiawan, & 
Rosalina 
(2015) 

Perancangan Video 
Company Profile Kota 
Serang dengan Teknik 
Editing Menggunakan 
Adobe Premier Pro CS 5 

Penggunaan aplikasi adobe 
premiere pro cs 5 dalam proses 
editing mampu menghasilkan 
video yang dapat diputar di 
berbagai media player dan bisa 
digunakan sebagai media 
dokumentasi, promosi dan 
publikasi. 

Permana, 
Kertiasih, & 
Budhayasa 
(2017) 

Video Profil Sebagai 
Sarana Promosi Efektif 
Dalam Menunjang 
Eksistensi Program Studi 
Manajemen 

Proses distribusi video dilakukan 
melalui sosial media Youtube. 
Karena sudah terbukti efektif dan 
diminati oleh semua lapisan 
masyarakat.. 

 

Berdasarkan hasil peneltian penulis terdahulu yang telah penulis 

rangkum di dalam tabel tinjauan pustaka, penulis akan membuat video yang dapat 

mencakup kegiatan dokumentasi dan juga terdapat promosi didalamnya seperti 

dalam penelitian Swari & Laksoro (2016). Pemilihan media video sebagai sarana 
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dokumentasi dan promosi juga sudah tepat karena dapat menghasilkan sebuah 

media yang mampu memenuhi kebutuhan akan informasi seperti dalam penelitian 

Nirwana, Saleh, & Matindas (2016). Proses editing penulis lakukan di aplikasi 

Adobe Premiere Pro CC 2015 seperti dalam penelitian Kausar, Sutiawan, & 

Rosalina (2015). Dalam pembuatan dan perancangan video ini penulis 

menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle, yang melalui 6 

tahapan, yaitu Concept, Design, Material Collecting, Assembly, Testing dan 

Distribution seperti dalam penelitian Arif & Tresnawati (2016). Dan dalam proses 

distribusi penulis menggunakan sosial media Youtube yang sudah terbukti efektif 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Permana, Kertiasih, & Budhayasa (2017).  

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 MDLC 

Menurut (Prasetya, Sugara, & Pratiwi, 2017), MDLC merupakan 

singkatan dari Multimedia Development Life Cycle. Adalah metode perancangan 

yang terdiri dari enam tahapan, yaitu: 

1. Concept (Konsep) 

Tahap ini merupakan tahap awal merumuskan dasar-dasar konsep, 

audience yang akan dituju dan menentukan tujuan akhir dari 

proyek yang akan dirancang dan diimplementasikan.  

2. Design (Desain) 

Di dalam tahap desain dilakukan perincian terhadap langkah-

langkah yang akan dilakukan, bagaimana cara melaksanakan dan 
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bahan yang dibutuhkan selama pelaksanaan proyek. Pembuatan 

storyboard dilakukan di tahap ini. 

3. Material Collecting (Pengumpulan Materi) 

Tahap ini adalah tahapan proses untuk pengumpulan bahan-bahan 

atau materi yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek.  

4. Assembly (Pembuatan) 

Di tahap assembly dilakukan proses produksi dari bahan serta 

materi yang telah terkumpul kemudian disusun berdasarkan 

rancangan storyboard. 

5. Testing (Pengujian) 

Tahap ini adalah proses uji coba dari proyek sebelum dilanjutkan 

ke tahap distribusi. Uji coba dari proyek ini dilakukan dengan cara 

menjalankan video diberbagai media player. 

6. Distribution (Distribusi) 

Tahap distribusi dilakukan setelah proyek berhasil melewati tahap 

testing. Di dalam tahap distribusi proyek disebarluaskan 

menggunakan platform sosial media Youtube. 

Menurut (Pertiwi & Syahrul) penggunaan metode MDLC dalam 

pembuatan video, mampu menghasilkan video dengan isi konten yang tersusun 

baik dan runut serta menghasilkan tampilan visual yang menarik. 

2.2.2 Sinematografi 

Sinematografi merupakan suatu bidang ilmu untuk mempelajari 

bagaimana teknik yang baik dan benar dalam menangkap gambar serta 

menggabungkan gambar-gambar tersebut dengan tujuan untuk menyampaikan ide 
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maupun pesan (Purnawati, 2015). Teknik-teknik yang digunakan dalam 

sinematografi, yaitu: 

1. Head and Shoulders 

Teknik pengambilan gambar Head and Shoulders ini mengambil 

gambar dari sisi kepala dan pundak tokoh. Dengan tujuan untuk 

membuat penonton ikut merasakan apa yang dilihat oleh tokoh. 

2. Long Shot 

Teknik pengambilan gambar Long Shot memanfaatkan bidikan 

kamera jauh disekitar objek sehingga menghasilkan pandangan 

penuh dari adegan yang sedang berlangsung dan dapat 

menghasilkan efek luas. 

3. Frog Eye 

Teknik pengambilan gambar dimana gambar tersebut diambil 

dengan sejajar terhadap permukaan tempat objek berdiri, sehingga 

menghasilkan kesan objek menjadi tinggi, megah, dan kokoh. 

4. Eye Level / Normal Angle 

Teknik pengambilan gambar dengan kamera diletakkan sejajar 

objek. Sehingga menghasilkan kesan sejajar antara objek dengan 

penonton. 

5. Low Angle 

Pada teknik xLow Angle kesan yang didapat adalah objek terlihat 

besar, kokoh serta tinggi. Kesan tersebut didapat dengan 

memposisikan kamera untuk berada lebih rendah dari objek.  
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6. Still Camera 

Untuk menghasilkan suasana yang terkesan datar yaitu dapat 

menggunakan teknik Still Camera karena posisi kamera yang diam 

tanpa mengikuti pergerakan objek. 

7. Tracking 

Teknik Tracking dilakukan dengan menggerakkan badan kamera 

dengan mengikuti gerakan objek. 

Menurut (Putra & Arumsari, 2018) di dalam video menggunakan aspek 

sinematografi. Adapun aspek – aspek tersebut, yaitu: 

1. Camera Angle  

Suatu penempatan kamera disebuah sudut yang dapat membuat 

kamera mengambil gambar suatu objek, pemandangan atau sebuah 

adegan. 

2. Continuity 

Continuity atau kesinambungan merupakan kesatuan cerita yang 

dibangun dengan perpindahan antar shot, yang mampu membuat 

penonton menyatu kedalam cerita yang disajikan. 

3. Cutting  

Cutting adalah teknik potongan antar scene yang berbeda untuk 

menciptakan satu kesatuan video yang memiliki makna. 

4. Close up 

Teknik mengambil gambar atau adegan dengan detil wajah dari 

aktor atau aktris. Shot ini dapat membantu untuk memperlihatkan 

ekspresi muka secara detil. 
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5. Composition 

Dalam pengaturan komposisi, dibutuhkan kemampuan sutradara 

untuk membuat sebuah cerita yang baik. Dengan menempatkan 

setiap elemen yang diperlukan secara seimbang, dapat 

menghasilkan sebuah cerita yang mampu menyampaikan pesan. 

 

Penulis menggunakan kamera Canon EOS 100D sebagai kamera utama 

dan Canon EOS 1100D sebagai kamera cadangan selama proses pengambilan 

video. Untuk pengaturan kamera penulis menggunakan ISO100, Shutter Speed 

1/30, dan Apperture F5 untuk shot diluar ruangan dengan kondisi siang hari. 

Kemudian untuk kondisi di dalam ruangan dengan cahaya hanya dari lampu 

penulis menggunakan ISO400, Shutter Speed 1/8, dan Apperture F5. 

2.2.3 Video  

Menurut penelitian (Busyaeri, Udin, & Zaenuddin, 2016) Video 

merupakan kata serapan dari bahasa latin yaitu visum yang berarti melihat. Video 

merupakan gabungan gambar-gambar mati yang dirangkai secara berurutan dalam 

kecepatan tertentu untuk menghasilkan sebuah makna. Video dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu: 

1. Video Analog 

Video analog memiliki cara kerja yaitu mengubah informasi 

gambar menjadi sebuah kode dan membedakan setiap voltase serta 

frekuensi yang berasal dari sinyal pada saat kamera digunakan. 
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2. Video Digital 

Sekumpulan sinyal digital yang membentuk array 3 dimensi dari 

pixel berwarna. Adapun array 3 dimensi tersebut terdiri dari 2 

dimensi yang mempresentasikan arah spesial gambar bergerak 

yaitu arah horizontal dan vertikal, sedangkan satu dimensi lainnya 

yaitu mempresentasikan domain waktu. 

 

Jenis-jenis video berdasarkan isi atau konten nya menurut 

(Algiffari, 2015), yaitu: 

1. Cerita  

Jenis video yang dirancang dengan tujuan untuk menyampaikan 

suatu cerita. 

2. Dokumenter  

Tujuan dibuatnya video dokumenter yaitu untuk merekam suatu 

kejadian yang terjadi dikehidupan baik di masa sekarang ataupun di masa 

lalu. 

3. Berita 

Video yang disajikan dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah 

berita atau informasi. 

4. Pembelajaran 

Jenis video yang dibuat dengan tujuan untuk mempresentasikan 

materi pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami serta dapat 

diputar ulang. 
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5. Presentasi 

Video yang bertujuan untuk menyampaikan ide, gagasan dan juga 

sebagai media pendukung saat melakukan kegiatan presentasi. 

 

2.2.4 Adobe Premiere Pro cc 2015 

Adobe Premiere CC 2015 merupakan aplikasi pengolah video dari 

Adobe. Aplikasi ini digunakan oleh perusahan yang bergerak di bidang industri 

perfilman, Broadcasting dan juga Pertelevisian (Maulani, Jessycha, & Saragih, 

2018). Kelebihan dari aplikasi ini yaitu: 

1. Mempunyai 99 timeline yang masing-masing dapat ditambahkan 

audio dan video. 

2. Ketelitian waktu edit yang sangat detail, hingga mencapai 0.01 

detik. 

3. Interface yang user friendly dan easy to use. 

4. Beragam pilihan format untuk export video, salah satunya adalah 

format .mp4. 

5. Terdapat fitur warp stabilizer untuk meredam getaran saat 

merekam video. 

6. Memiliki efek transisi yang banyak untuk perpindahan antar scene 

lebih smooth, seperti smooth left to right yang penulis gunakan. 

2.2.5 Adobe Photoshop cc 2015 

Photoshop merupakan aplikasi untuk editing gambar besutan dari Adobe. 

Aplikasi ini merupakan yang paling umum digunakan di industri yang berkaitan 

dengan pengolahan gambar. Karena hampir semua jenis kegiatan editing gambar 
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dapat dilakukan di aplikasi photoshop ini (Maharani & Hotami, 2017). Kelebihan 

dari aplikasi ini adalah: 

1. Menyediakan tools desain yang beragam. 

2. Memiliki teks effect yang menarik dan beragam. 

3. Dapat menambahkan tekstur dan material yang beragam. 

4. Dapat digunakan untuk mengkoreksi warna foto. Penulis 

menggunakan tools curves, selective color dan hue & saturation 

untuk mencerahkan warna dari foto. 

5. Dapat digunakan untuk manipulasi foto. Penulis menggunakan fitur 

magic eraser tool untuk menghapus background foto yang 

digunakan. 

 

2.2.6 Corel Draw X7 

Corel Draw merupakan salah satu aplikasi pengolah gambar yang 

berbasis vektor. Aplikasi ini diciptakan oleh Corel. Aplikasi ini umumnya 

digunakan di industri yang bergerak di bidang publikasi, percetakan atau 

pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi (Alimudin & 

Faizal, 2016). Kelebihan dari Corel Draw X7, yaitu: 

1. Karena berbasis vekotr, gambar yang dihasilkan tidak pecah saat di 

zoom. 

2. Terdapat banyak jenis shape yang dapat diaplikasikan sesuai 

dengan kebutuhan. Penulis menggunakan shape yang terdapat di 

corel draw untuk pembuatan storyboard. 
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