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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Multimedia merupakan gabungan dari Teks, Grafik, Audio, Gambar dan 

Animasi dengan menggunakan aplikasi pada komputer (Diah & Nita, 2018). 

Multimedia sering digunakan didalam pembuatan video dan didalam dunia 

pendidikan maupun dunia bisnis. Salah satu jenis media yang sering digunakan 

yaitu video. Video merupakan sebuah teknologi untuk perekaman dan pengolahan 

video dan menyimpan video didalam urutan gambar diam menjadi gambar gerak 

secara elektronik (Fadhli, 2015). Video juga dapat membawa unsur realistic atau 

keadaan sebenarnya kepada pengguna sehingga dapat mempengaruhi perasaan 

sebenarnya kepada pengguna dan juga dapat mempengaruhi perasaan emosi 

pengguna dengan lebih nyata, salah satu contohnya yaitu video dokumenter. 

Video dokumenter adalah salah satu video yang membawa unsur realistic 

atau keadaan yang sebenarnya kepada pengguna, video dokumenter menceritakan 

suatu realita dari sebuah fenomena yang dibuat dengan lebih detail dan focus 

terhadap satu sumber. Perancangan video dokumenter dalam project ini akan 

menggunakan metode MDLC. Metode MDLC merupakan proses pengembangan 

perangkat lunak berbasis multimedia. Menurut jurnal Prasetyo & Bastian, (2017), 

pengembangan multimedia menggunakan 6 tahapan yaitu dimulai dari 

pengonsepan, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian dan 

distribusi. Video dokumenter biasa sering ditemukan didalam media sosial, seperti 

di youtube. Menurut jurnal Halimsaputra, Raka Swendra, & Yudani, (2017), 

dengan adanya youtube sebagai media sosial, penyaluran video akan menjadi 

lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas, karena youtube mudah digunakan 

oleh beberapa kalangan dimanapun dan kapanpun. Misalnya video dokumenter 

perjalanan wisata, bagi setiap orang berwisata memiliki manfaat misalnya seperti 

mengurangi rasa jenuh serta meningkatkan mood sehingga akan lebih semangat, 

senang, relax dan dapat memberikan pengalaman menarik dalam hidup dengan 

mengenal budaya baru saat berpergian keluar negeri. Salah satu nya yaitu negara 

Korea Selatan, merupakan negara yang memiliki keungulan dibidang produk 
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kecantikan, drama dan bukan hanya produk kecatikan ataupun drama,, Korea 

Selatan juga memiliki tempat wisata yang dapat memikat wisatawan mulai dari 

wisata alamnya, salah satunya yaitu di Seoul dan pulau Jeju. 

Pulau Jeju merupakan pulau terbesar dikorea Selatan, yang terletak disebelah 

semenanjung korea, pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya. Pulau jeju 

adalah salah satu tempat lokasi syuting drama korea. Penulis menganalisis bahwa 

video dokumenter perjalanan wisata di Korea Selatan dapat menjelaskan tempat 

wisata dengan keindahan alamnya, sehingga video ini dapat memudahkan 

wisatawan dari Indonesia yang ingin pergi ke Korea Selatan. Video ini juga 

bermanfaat bagi wisatawan yang tidak bisa pergi ke Korea Selatan, dengan 

melihat video ini masyarakat juga bisa melihat keindahan alam di Korea Selatan. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis akan 

merancang topik tugas akhir yang berjudul “Perancangan Video Dokumenter 

Perjalanan Wisata di Korea Selatan Menggunakan Metode MDLC. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini merupakan rumusan masalah yang penulis dapatkan dalam 

perancangan video dokumenter:  

1. Bagaimana cara menerapkan metode MDLC  ke dalam perancangan video 

dokumenter perjalanan wisata?  

2. Bagaimana cara merancang video dokumenter perjalanan di Korea 

Selatan?  

3. Bagaimana cara pengambilan angle dari video dokumenter? 

4. Bagaimana cara mengimplementasikan video dokumenter tersebut kepada 

masyarakat? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah di dalam perancangan video documenter ialah sebagai 

berikut:  

1. Video dokumenter ini akan di implementasikan di Youtube. 

2. Video dokumenter perjalanan wisata di Korea Selatan akan menjelaskan 

tempat wisata dengan keindahan alamnya. 

3. Video dokumenter ini akan memilki durasi sepanjang 06:08 menit. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  didalam perancangan video documenter ialah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai kesempatan penulis didalam mempraktekkan ilmu multimedia 

yang telah penulis dapatkan selama menuntut ilmu di Universitas 

Internasional Batam. 

2. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan pendidikan Strata 1 (S-1) di 

Universitas Internasional Batam. 

3. Dapat menambah ilmu penulis didalam perancangan dan pembuatan Video 

dokumenter. 

4. Mengembangkan video dokumenter untuk perjalanan wisata di Korea 

Selatan dan akan menjelaskan tempat wisata dengan keindahan alamnya, 

sehingga dapat memudahkan wisatawan dari Indonesia yang berniat dan 

tertarik dengan Korea Selatan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitan dari perancangan video dokumenter perjalanan wisata di 

Korea Selatan yaitu: 

1. Bagi Akademisi 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dalam pembuatan 

video dokumenter menggunakan metode MDLC. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah ilmu penulis didalam bidang video dokumenter 

khususnya perjalanan wisata di Korea Selatan. 

3. Bagi Penonton 

Diharapkan penulis dapat memberikan pengetahuan kepada penonton 

menggenai wisata di Korea Selatan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika dari pembahasan yang akan dibuat secara singkat 

didalam penyusunan laporan. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang, batasan masalah, 

tujuan project serta manfaat dari project yang akan dijalankan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bagian bab ini terdiri dari landasan teori penelitian yang akan 

diterapkan pada project yang akan dibuat, dimana teori tersebut didapatkan 

dari hasil penelitian yang terdahulu telah terbukti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bagian bab ini menjelaskan mengenai metode yang penulis pakai 

didalam penelitian untuk pengembangan proyek dan implementasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai perancangan project dan hasil yang 

didapatkan dari kondisi setelah di implikasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari project yang 

dijalankan. 
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