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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Horor tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tren dapat berubah, prospek 

box-office dapat bervariasi, tetapi akan selalu ada pasar untuk film yang dapat 

menakutkan penonton (Rife, Vishnevetsky, Mclevy, & Dowd, 2015). Keluhan 

umum tentang film-film horor modern adalah bahwa mereka terlalu bergantung 

pada jumpscare untuk menghasilkan sensasi penonton. Seringkali jumpscares ini 

terasa tidakpantas diterima karena sang sutradara hanya memberikan upaya sedikit 

untuk membangun momen-momen ini sehingga jumpscare itu hanya mengejutkan 

dan menjengkelkan bagi pemirsa daripada benar-benar menakutkan (Kriever, 

2015). 

Film adalah salah satu media komunikasi yang bertujuan untuk 

menyampaikan pesan melalui elemen visual maupun audio yang ditujukan kepada 

sekelompok orang (Mangelep, 2019). Berkembangnya jaman tidak mengurangi 

rasa ingin tahu penonton terhadap topik-topik yang berbau mistis. Interes 

masyarakat Indonesia pada film bergenre horor dibuktikan dengan tingginya 

ketertarikan penonton sejak kehadiran film horor di Indonesia (Randawati, 

Raharsono, & Ilham, 2017). 

Video merupakan salah satu jenis media pembelajaran (Agustiningsih & 

Pamungkas, 2018). Video pembelajaran adalah tonotnan yang didesain, 

dilaksanakan dan melalui tahap evaluasi secara sistematis untuk peserta didik 

belajar agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien 

(Guswiani, Darmawan, Hamdani, & Noordyana, 2018). Video pembelajaran yang 
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dirancang oleh Kurniawan, Kuswandi, & Husna, (2018) telah membantu siswa 

kelas IV SDN Merjosari Malang dalam memahami sifat dan perubahan wujud 

benda , selain itu media video pembelajaran juga efektif dalam meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi. 

Berlandaskan pembahasan diatas maka penulis akan merancang video 

pembelajaran cara membuat film horor yang efektif. Oleh sebab itu penulis 

mengangkat penelitian dengan judul “Perancangan Video Pembelajaran Cara 

Membuat Film Horor yang Efektif”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berlandaskan pembahasan diatas, rumusan masalahnyapadapenelitian 

“Perancangan Video Pembelajaran Cara Membuat Film Horor yang Efektif”, 

adalah: 

1. Bagaimana penulis akan merancang video pembelajaran cara 

membuat film horor yang efektif ? 

2. Bagaimana penulis akan mengimplementasikan video 

pembelajaran cara membuat film horor yang efektif ? 

3. Bagaimana penulis akan menggunakan Multimedia Development 

Life Cycle (MDLC) sebagai metode perancangan proyek? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berlandaskan rumusan masalah diatas, batasan masalah pada penelitian 

dengan judul “Perancangan Video Pembelajaran Cara Membuat Film Horor 

yang Efektif” adalah: 

1. Video pembelajaran akan dirancang menggunakan metode 

Multimedia Development Life Cycle. 

2. Video pembelajaran ini akan membahas cara-cara membuat film 

horor yang efektif, yang tidak bergantung pada jumpscare. 

3. Video pembelajaran akan dirancang menggunakan Cyberlink 

PowerDirector 11. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian berjudul “Perancangan Video Pembelajaran 

Cara Membuat Film Horor yang Efektif” adalah: 

1. Membantu orang-orang yang ingin mencoba membuat film horor 

agar dapat memahami cara membuat film horor yang efektif 

2. Membantu memahami seluk beluk pembuatan film horor. 

3. Sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana (S-1).  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian berjudul “Perancangan Video Pembelajaran Cara 

Membuat Film Horor yang Efektif” adalah: 

1. Bagi penulis 

Penulis dapat menambah experience dan mengembangkan 

kemampuan dalam merancang video pembelajaran. 

2. Bagi cinematographer 

Untuk membantu orang-orang yang ingin mencoba membuat film 

horor agar dapat memahami cara membuat film horor yang efektif. 

3. Bagi akademik 

Proyek ini akan bermanfaat sebagai pustaka acuan mahasiswa 

dalam penelitian skripsi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan laporan penelitian ini lebih jelas dan lebih merinci, 

maka penulis akan memberikan gambaran. Berikut sistematika penulisan 

yang digunakan: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang dari penelitian, 

rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas pustaka yang dijadikan tinjauan serta landasan 

teori yang dapat digunakan sebagai acuan dan memiliki kaitan dengan 

perancangan skripsi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metode apa yang penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data, dan merancang proyek. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bagian ini membahas implementasi terhadap tugas akhir serta pengujian 

dari video pembelajaran yang telah selesai dirancang dengan meng-

upload-nya ke Youtube 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi point-point singkat yang dapat menyimpulkan isi laporan, 

bab ini juga akan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya. 
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