
 
 

5                  Universitas Internasional Batam 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah sebuah proses untuk meringkas setiap artikel yang 

telah ditinjau oleh seorang penulis. Pada penelitian yang berjudul “Video 

Dokumenter Pulau Cingkuak di Kabupaten Pesisir Selatan” yang dilakukan oleh  

Hendri, Heldi, & Trinanda, (2017) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai sejarah dan mempromosikan pulau Cingkuak, video 

dokumenter ini menggunakan metodologi pendekatan dari beberapa literature dan 

dengan menggunakan metode 5W+1H, sehingga video dokumenter ini nantinya 

diharapkan dapat berkontribusi untuk kemajuan tempat wisata alam di Kabupaten 

Sesisir Selatan. 

Pada penelitian yang berjudul “Perancangan Film Dokumenter Wisata Alam 

Air Terjun Nyarai Lubuk Alung Padang Pariaman” yang dilakukan oleh H. 

Saputra, Afriwan, & Ahdi, (2018) penelitian ini bertujuan untuk mempromosikan 

dan menginformasikan kepada audience bagaimana merasakan berpetualangan di 

Air Terjun Nyarai Lubuk Alung, sehingga menjadi sebuah media yang efektif dan 

komunikatif dengan menggunakan teknik sinematografi. Untuk memperkenalkan 

subject kepada audience didukung oleh beberapa media lainnya yaitu baliho, 

cover CD, Baju kaos, X-banner dan beberapa perlengkapan lainnya. 

Pada penelitian yang berjudul “Perancangan Video Dokumenter Pulau 

Liukang Loe di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan” oleh jurnal 

Halimsaputra, Swendra, & Yudani, (2017) penelitian ini bertujuan untuk 

memperkenalkan Pulau Liukang Loe melalui media audio visual yang akan 

menyajikan informasi mengenai Pulau Liukang Loe sehingga penonton dapat 
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menikmati keindahan alam pulau tersebut. Video dokumenter Pulau Liukang Loe 

akan dipublikasikan melalui youtube dan Facebook sehingga informasi mengenai 

Pulau Liukang Loe akan tersebar kemasyarakat luas. Perancangan video 

dokumenter ini berdurasi 10-15 menit. 

Pada penelitian yang berjudul berjudul “Motion Graphic Masjid Agung 

Palembang Sebagai Media Promosi Pariwisata Kota Palembang” oleh jurnal 

Hari Pertiwi & Syahrul, (2017) penelitian ini tujuan untuk mempromosikan 

Masjid Agung Palembang dengan membuat motion graphic, menggunakan 

metode pengembangan media promosi pariwisata berbasis multimedia 

menggunakan metode MDLC. 

Penelitian yang berjudul “Pengenalan Perusahaan Berbasis Animasi pada 

CV Dhifarindo Global dengan MDLC” oleh jurnal Atmojo & Amelia, (2018) 

penelitia ini bertujuan sebagai sistem pemasaran agar lebih menarik konsumen, 

video animasi ini berisikan media promosi, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode MDLC, untuk menganalisa masalah penulis mengunakan 

UML (Unified Modeling Language) yang terdiri dari activity diagram dan use case 

diagram.  

 Penelitian yang berjudul “Film Dokumenter Anak Agung Pandji Tisna Jejak 

Pujangga Pionir Lovina” oleh jurna Robin, Sindu, & Darmawiguna, (2019) 

penelitian ini bertujuan agar dapat meluruskan persepsi tentang Lovina dan dapat 

mengenal anak agung pandji tisna, hasil dari penelitian ini berhasil mendapatkan 

respon masyarakat sebesar 91.2%. Sebagai software editing video penulis 

menggunakan Adobe Premiere Pro Cs6.  
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka                                                                         

 

Pengarang Tahun Kesimpulan Penelitian 

Hendri, Heldi, 

& Trinanda 
2017                                                                                                                                                                                        

Perancangan video dokumenter “Video 

Dokumenter Pulau Cingkuak di Kabupaten Pesisir 

Selatan” “Visit of South Sulawesi” bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai sejarah dan 

mempromosikan pulau Cingkuak. 

H. Saputra, 

Afriwan, & 

Ahdi, 

2018 

Penelitian yang berjudul “Perancangan Film 

Dokumenter Wisata Alam Air Terjun Nyarai Lubuk 

Alung Padang Pariaman” bertujuan untuk 
mempromosikan dan menginformasikan kepada 

audience bagaimana merasakan berpetualangan di 

Air Terjun Nyarai Lubuk Alung, sehingga menjadi 

sebuah media yang efektif dan komunikatif dengan 

menggunakan teknik sinematografi.  

Halimsaputra, 

Swendra, & 

Yudani 

2017 

Penelitian yang berjudul “Perancangan Video 

Dokumenter Pulau Liukang Loe di Kabupaten 

Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan” bertujuan 

untuk memperkenalkan Pulau Liukang Loe melalui 

media audio visual yang akan menyajikan informasi 

mengenai Pulau Liukang Loe sehingga penonton 

dapat menikmati keindahan alam pulau tersebut. 

Video dokumenter Pulau Liukang Loe akan 

dipublikasikan melalui youtube dan Facebook 

sehingga informasi mengenai Pulau Liukang Loe 

akan tersebar kemasyarakat luas. 

Hari Pertiwi & 

Syahrul 
2017 

Penelitian yang berjudul berjudul “Motion 

Graphic Masjid Agung Palembang Sebagai Media 

Promosi Pariwisata Kota Palembang” penelitian ini 

tujuan untuk mempromosikan Masjid Agung 

Palembang, dengan menggunakan metode MDLC 

(Multimedia Development Life Cycle). 

Atmojo & 

Amelia 
2018 

Penelitian yang berjudul “Pengenalan 

Perusahaan Berbasis Animasi pada CV Dhifarindo 

Global dengan Metode Multimedia Development Life 

Cycle” penelitia ini bertujuan sebagai sistem 

pemasaran agar lebih menarik konsumen, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode MDLC 

(Multimedia Development Life Cycle). 
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Pengarang Tahun Kesimpulan Penelitian 

Robin, Sindu, 

& 

Darmawiguna 

2019 

Penelitian yang berjudul “Film Dokumenter 

Anak Agung Pandji Tisna Jejak Pujangga Pionir 

Lovina” penelitian ini bertujuan agar dapat 

meluruskan persepsi tentang Lovina dan dapat 

mengenal anak agung pandji tisna, untuk software 

editing video penulis menggunakan Adobe Premiere 

Pro Cs6. 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menggunakan ide seperti pada 

penelitian yang dilakukan pada jurnal (Hendri, Heldi, & Trinanda, 2017) yaitu 

perancangan video dokumenter yang bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai Pulau Cingkuak. Didalam teknik pembuatan video, penulis 

menggunakan teknik pengambilan gambar sinematografi sehingga menjadi sebuah 

media yang efektif dan komunikatif seperti yang dilakukan pada jurnal (H. 

Saputra, Afriwan, & Ahdi, 2018). Perancangan Video Dokumenter perjalanan 

wisata ini akan dipublikasikan melalui youtube seperti yang dilakukan oleh jurnal 

(Halimsaputra, Swendra, & Yudani, 2017). Didalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle) seperti yang 

dilakukan oleh beberapa penelitian dari jurnal (Hari Pertiwi & Syahrul, 2017) dan 

(Atmojo & Amelia, 2018). Dalam proses editing penulis menggunakan software 

Adobe Premiere Pro Cs6 sama seperti yang digunakan dari jurnal (Robin, Sindu, 

& Darmawiguna, 2019). 

Kesimpulan yang penulis dapatkan berdasarkan hasil dari beberapa penelitian 

tersebut, penulis akan membuat sebuah project yaitu  “Perancangan Video 

Dokumenter Perjalanan Wisata di Korea Selatan Menggunakan Metode MDLC” 

video ini bertujuan untuk memudahkan wisatawan dari Indonesia yang  berniat 

dan tertarik dengan Korea Selatan dan 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. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Multimedia Development Life Cycle 

MDLC merupakan proses pengembangan perangkat lunak berbasis 

multimedia. Menurut jurnal Mustika, Adhy Sugara, & Pratiwi, (2017) 

pengembangan multimedia menggunakan 6 tahapan yaitu dimulai dari 
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pengonsepan, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian dan 

distribusi. 

1. Pengonsepan 

Pengonsepan merupakan tahap dalam menentukan tujuan dari project 

yang akan dibuat dan mendeskripsikan konsep  yang akan dikembangkan. 

2. Perancangan 

Perancangan merupakan tahap perancangan sebuah project mengenai 

tampilan, gaya dan beberapa kebutuhan bahan untuk sebuah project. Pada 

tahap desain mengunakan storyboard untuk menggambarkan isi dari project 

yang akan dibuat. 

3. Pengumpulan bahan 

Pengumpulan bahan merupakan tahap didalam pengumpulan bahan 

sesuai dengan kebutuhan project. Berikut ini merupakan bahan-bahan yang 

dibutuhkan untuk perancangan sebuah project, seperti aset video, audio, 

animasi dan suara. 

4. Pembuatan 

Pembuatan merupakan tahap pembuatan project dengan menggabungkan 

bahan-bahan yang telah dipersiapkan pada tahap sebelumnya, pembuatan 

project dibuat disusun sesuai dengan storyboard yang telah dirancang pada 

tahap design. 

5. Pengujian 

Pengujian merupakan tahap pengujian dengan uji coba project ke 

beberapa media player. 

6. Pendistribusian 

Pada proses distribusi video yang telah diuji kemudian akan di 

didistribusikan. 

Pada jurnal Warnilah, (2018) dalam pengembangan pembelajaran 

pengenalan sampah organik dan anorganik berbasis desktop, mereka 

menggunakan metode MDLC didalam proses pengembangan perangkat lunak 

yang dilakukan secara berurutan mulai dari pengonsepan, desain dan ara 

mendapatkan materi berupa konten, majelis, pengujian dan dokumentasi untuk 

menunjang proses belajar. Pada jurnal Noviyana, Akhriza, & Farida, (2017) dalam 
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mengimplementasikan teknologi augmented reality untuk peningkatan 

pemahaman rambu-rambu lalu lintas  mereka menerapkan metode MDLC didalam 

proses pengonsepan, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, testing dan 

pendistribusian project. 

2.2.2 Multimedia  

Multimedia merupakan campuran dari teks, video, animasi, gambar dan 

audio dengan menggunakan aplikasi di komputer. Mulitimedia biasa digunakan 

sebagai alat untuk mempromosikan suatu barang, dikarenakan didalam 

multimedia memiliki unsur yang menarik (Budiarto, Bella, & Yuliania, 2018).  

Multmedia terdiri dari 5 unsur, yaitu: 

1. Teks 

Text merupakan data yang diketik dari huruf-huruf di keybord, teks 

digunakan didalam multimedia karena teks dapat menjelaskan data 

dalam setiap adegan yang sedang berlangsung. Penggunaan teks dapat 

diedit dan diubah sesuai dengan yang penguna ingginkan.  

2. Video 

Video merupakan pengabungan dari berbagai media yaitu teks, 

gambar, dan audio. Pembuatan video dimulai dari pengambilan gambar, 

shoot video sampai proses editing, video dapat menyajikan keadaan 

sebenar nya kepada penonton.  

3. Animasi 

Animasi merupakan pengabungan dari beberapa unsur multimedia 

dengan menggunakan komputer untuk menciptakan gambar yang 

bergerak dilayar sehingga gambar seolah-olah hidup, berbicara dan dapat 

beraksi.  

4. Gambar 

Gambar merupakan gabungan dari unsur warna yang dapat 

menjelaskan suatu keadaan. Gambar dalam multimedia berfungsi untuk 

penekanan terhadap suatu objek dan dapat mengilustrasikan sebuah 

konsep. 
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5. Audio 

Audio merupakan gabungan dari unsur suara sehingga dapat 

didengar, audio didalam multimedia biasanya berupa rekaman suara, 

backsound dan lagu.  

Menurut jurnal (Efendi, Sumarni, & Agus, 2015) manfaat multimedia 

berbasis video ialah, proses pembelajaran yang dapat dijadikan lebih menarik, dan 

dapat menghidupkan teks dengan menyertakan bunyi, musik, gambar, animasi dan 

video. Video dapat menarik minat pengguna dikarenakan adanya penggabungan 

antara gambar, suara dan gerakan. 

2.2.3 Video Dokumenter  

Video dokumenter adalah salah satu video yang dapat membawa unsur 

realistic atau keadaan yang sebenarnya kepada pengguna, video dokumenter tidak 

menciptakan suatu peristiwa atau sebuah kejadian akan tetapi video dokumenter 

menyajikan suatu peristiwa dalam bentuk realita, tidak seperti filim aksi yang 

lebih terpaku dengan scenario. Video dokumenter juga dapat digunakan sebagai 

media komunikasi untuk penyebaran informasi tempat wisata kepada masyarakat, 

dikarenakan video dokumenter dapat membawa unsur realistic dan keadaan yang 

sebenarnya untuk disajikan kepada masyarakat mengenai tempat wisata. Menurut 

jurnal Hertaputri & Mayangsari, (2017) video dokumenter terdiri dari tiga jenis 

pemaparan yaitu:  

1. Expository 

   Pada jenis pemaparan expository biasanya sering digunakan didalam 

dokumenter televisi, dengan menggunakan presenter sebagai penutur 

tunggal. 

2. Direct Cinema 

 Pada jenis pemaparan Direct Cinema biasanya video dokumenter ini 

lebih menggutamakan pendekatan pembuatan film kepada subjectnya, 

dengan pengambilan gambar yang menyesuaikan kejadian dilapangan 

dan tidak terpaku dengan scenario. 
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3. Cinema Verite 

 Pada jenis pemaparan Cinema Verite, secara pendekatam jenis video 

dokumenter ini  lebih terlihat agresif . 

Berdasarkan teori diatas, dalam perancangan video dokumenter ini penulis 

akan menggunakan jenis pemaparan Direct Cinema, karena penulis akan membuat 

video dengan pengambilan gambar yang menyesuaikan kejadian dilapangan dan 

tidak terpaku dengan scenario. 

2.2.4 Sinematografi 

Sinematograsi adalah ilmu terapan yang mempelajari teknik pengaturan 

kamera ketika merekam sebuah gambar dan teknik editing gambar sehingga 

menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide dan cerita dalam sebuah 

sinema (Septarina & Alfianus, 2016). 

Menurut jurnal (Prasetyo & Setyadi, 2017) teknik yang digunakan dalam 

pengambilan gambar dapat menggunakan beberapa teknik pengambilan gambar 

yaitu: 

1. Camera Angle 

Camera Angle merupakan sudut dalam pengambilan gambar dari sudut 

pandang camera, untuk menentukan jarak antara objek dan camera. 

a. High Angle, pengambilan gambar dimana posisi kamera lebih 

tinggi dari objek. 

b. Eye Level, pengambilan gambar dimana posisi kamera ditempatkan 

sejajar dengan objek. 

c. Low Angle, kamera diletakkan ditempat yang rendah, untuk 

pengambilan gambar yang posisinya lebih tinggi dari kamera. 

d. Bird Eye, pengambilan gambar dimana posisi gambar diambil dari 

posisi yang sangat tinggi dan jauh. 

2. Jenis Shot 

Berikut ini merupakan beberapa Jenis Shot didalam pengambilan 

gambar. 
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a. Close up, gambar yang diambil mulai dari bahu hingga ke kepala, 

sehingga terlihat dekat. 

b. Long shot, gambar yang diambil dengan posisi kamera sangat jauh, 

tetapi objek terlihat dekat. 

c. Mid shot, gambar yang diambil dari atas kepala hingga 

kepinggang. 

d. Two shot, gambar yang diambil menampilkan dua orang untuk 

objek. 

e. Full shot, gambar yang diambil menyeluruh mulai dari kepala 

hingga kekaki. 

3. Camera Moves  

Camera Moves merupakan pergerakan kamera pada saat pengambilan 

gambar. 

a. Tilting, merupakan posisi kamera tetap berada di tempat, dimana 

kamera digerakan searah vertical mulai dari atas kebawah atau 

sebaliknya.  

b. Panning, merupakan posisi kamera diletakan tetap berada di 

tempat, sehingga kamera digerakan kearah horizontal mulai kiri 

kekanan atau sebaliknya. 

c. Tracking, merupakan pengerakan kamera untuk mendekati atau 

menjahui objek. 

4. Camera Setting 

Camera Setting merupakan teknik mensetting camera didalam 

pengambilan gambar 

a. Mode Auto, merupakan mode pengambilan gambar dimana kamera 

yang menentukan setingan kamera dengan menyusaikan ke object. 

b. Mode P, merupakan mode pengambilan gambar dimana kamera 

akan secara otomatis menentukan ukuran shutter speed dan 

aperture. 

c. Mode S, merupakan mode pengambilan gambar dengan mengatur 

shutter speed secara manual dan kamera akan secara otomatis 

menentukan nilai aperture. 
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d. Mode A, merupakan mode pengambilan gambar dengan mengatur 

aperture secara manual dan kamera akan secara otomatis 

menentukan nilai shutter speed. 

e. Mode M, merupakan mode pengambilan gambar dengan mengatur 

aperture dan shutter speed secara manual. 

5. Lighting 

Lighting merupakan teknik pencahayaan didalam pengambilan gambar 

a. Front light, dimana teknik pengambilan gambar dengan 

mengunakan arah cahaya yang datang dari belakang object. 

b. Oval light, dimana teknik pencahaan yang menggunakan arah 

cahaya yang dating ke object dari sudut 45
0
. 

c. Side light, dimana teknik pencahaayan yang mengunakan arah 

cahaya yang datang dari samping object. 

d. Rim light, dimana teknik pencahaan yang menggunakan arah 

cahaya yang datang tepat dari belakang object dengan sudut 

pandang ¼ object. 

e. Back light, dimana teknik pengambilan gambar dengan 

memanfaatkan cahaya tepat dari belakang object. 

f. Top light, dimana teknik pengambilan gambar dengan 

memanfaatkan arah cahaya yang datang tepat diatas object. 

g. Ray light, dimana teknik pencahayaan yang menggunakan 

karakteristik pencahayaan yang muncul melalui trobosan awan atau 

berbagai benda lainnya. 

6. Composition 

Composition merupakan teknik cara menempatkan berbagai benda 

yang akan difoto. 

a. Garis merupakan komposisi yang terbentuk pengemasan garis 

secara dinamis. 

b. Bentuk merupakan komposisi yang digunakan untuk memberikan 

penekanan secara visual kualitas terhadap suatu object. 

c. Warna merupakan komposisi yang digunakan untuk memberikan 

kesan elegan dan dinamis pada sebuah foto.  
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2.2.5 Color Grading 

 Menurut jurnal Putra (2018) Color Grading adalah proses pemberian 

warna dan pemberian kesan dan konsep pada sebuah video. Proses Color Grading 

yaitu memberikan kesan waktu, situasi, dan genre dari video tersebut. Dengan 

adanya Color Grading video yang yang akan diedit dapat memiliki tampilan yang 

berbeda-beda. 

2.2.6 Adobe Premiere Pro CS6 

Menurut jurnal Sugiarti (2014) Adobe Premiere Pro CS6 adalah aplikasi 

yang digunakan untuk pengeditan video, sehingga dapat menjadi lebih menarik. 

Adobe Premiere Pro CS6 mempunyai kelebihan yaitu ketelitian hingga 0.01 sekon 

dan memiliki fitur auto save, dan memiliki timeline yang dapat dimuat dengan 

banyak video, sehingga dapat mempermudah pengguna.  

Berikut ini adalah editing tools pada Adobe Premiere Pro CS6: 

1. Selection tool, merupakan alat yang digunakan untuk memilih dan 

menggeser video pada timeline. 

2. Track Select Tool, merupakan alat yang digunakan untuk memilih 

beberapa video. 

3. Ripple Edit Tool, merupakan alat untuk menyesuaikan titik edit dan untuk 

memindahkan video lainnya ke dalam timeline. 

4. Rolling Edit Tool, merupakan alat untuk menyesuaikan titik edit antara 

dua video. 

5. Rate Stretch Tool, merupakan alat yang digunakan untuk mengubah 

kecepatan dan durasi pada video. 

6. Razor Tool, merupakan alat untuk memotong clip pada timeline. 

7. Slip Tool, merupakan alat untuk memindahkan clip dalam dan luar secara 

bersamaan. 

8. Slide Tool, merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan clip 

secara bolak balik kedalam timeline. 

9. Pen Tool, merupakan alat yang digunakan untuk membuat kontrol atau 

jangkar poin. 
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10. Hand Tool, merupakan alat yang digunakan untuk menarik tampilan 

timeline dari kiri kekanan atau sebaliknya. 

Zoom Tool, merupakan alat yang digunakan untuk memperbesar tampilan video. 
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