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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Internet bisa dimanfaatkan menjadi prasarana komunikasi yang dengan 

gampang digapai sehingga lingkupan tanggapannya luas. Internet terkadang dapat 

dimanfaatkan menjadi media alternatif dalam mengoperasikan usaha dan juga 

dimanfaatkan sebagai media informasi serta komunikasi. Perkembangan modern 

membuat internet menjelma sebagai salah satu daya hidup, contohnya berhasil 

menjalankan tindakan penjualan serta pembelian sebuah produk, jasa ataupun 

menjadi sarana informasi yang komplet secara online (Widiyanto & Prasilowati, 

2015). 

Contoh media informasi pada format online merupakan Youtube. Yotube 

menjelma salah satu media social yang begitu ramai digunakan. Rata-rata video di 

Youtube contohnya music video (video klip), short movie, movie, serta beragam 

video kreatif yang dihasilkan serta dirancang untuk diupload kelaman Youtube. 

Ketenaran youtube zaman sekarang ini diakibatkan banyaknya terdapat contoh-

contoh video yang cocok atas minat anak muda zaman ini salah satunya ialah video 

blog (vlog) (Mujianto, 2019).  

Menurut Langga, Ahmad, & Mansoor, (2019) Web series pada YouTube 

menjadi pilihan tontonan sekaligus sebagai sarana media informasi dan pendidikan 

masyarakat Indonesia. Web series pada YouTube mempunyai potensi sebagai media 

pendidikan. Terdapat web Series animasi Nussa yang selalu mengangkat cerita 

tentang ajaran agama Islam terutama pada hal melakukan kebaikan, sehingga anak-

anak bakal lebih mengerti nilai-nilai keislaman pada kehidupan sehari-hari. 

Animasi Nussa cukup populer dikalangan masyarakat, hanya dengan waktu 5 bulan 

sejak rilis perdananya akun resmi YouTube Nussa Official telah mencapai lebih 

dari 3,2 juta subscribers. Secara keseluruhan video-video dari animasi Nussa ini 

sudah lebih dari 284 juta kali penayangan. 

Video menyajikan sumber daya yang kaya serta hidup bagi manusia. 

Kemajuan teknologi serta perkembangan social budaya di negeri kita ini, menonton 

sebuah video bisa dilakukan oleh semua kelompok. Video yang dimaksud pada 

penelitian ini ialah gambar hidup yang memiliki tampilan visual serta audio. Saat 
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sekarang video telah menajalani perkembangan yang cepat seiring dengan 

perkembangan teknologi yang ada, salah satunya ialah bentuk video dokumenter 

yang memanfaatkan situs Youtube sehingga bisa dirasakan oleh orang orang 

(Fadhli, 2015). 

Video Dokumenter merupakan video yang mempunyai gambaran yang 

menceritakan keadaan senyata mungkin tanpa adanya unsur fiktif. Dalam 

pembuatan video dokumenter yang baik harus dengan memperhatikan Teknik 

sinematografi khususnya Teknik pengambilan gambar, dengan teknik 

sinematografi dalam pengambilan gambar video dokumenter akan terlihat jelas dan 

mudah dipahami. Pada perancangan video dokumenter dalam proyek ini bakal 

menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) (Bayu, 

Santyadiputra, & Pradnyana, 2017) 

Pada pembuatan film dokumenter mengenai Masjid Agung Palembang 

sebagai Media Promosi Pariwisata Kota Palembang dengan metode Multimedia 

Development Life Cycle begitu diperlukan sebagai pelancaran jalan produksi 

kedepannya karena jalan produksi ialah tahapan jalan digital serta konsep pra 

produksi menggambarkan sebuah gambaran banyak jalan cerita sebuah produksi 

desain. Penyempurnaan konsep bakal begitu meringankan saat bagian produksi 

serta pasca–produksi (Pertiwi & Syahrul, 2018). 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis ingin merancang suatu proyek video 

dokumenter dengan judul “Video Dokumenter Kawasan Saribu Rumah Gadang 

Menggunakan Metode MDLC”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat ruang lingkup penyusunan agar sebuah laporan skripsi ini dapat 

tertata rapi, yaitu: 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan metode Multimedia

Development Life Cycle pada perancangan video dokumenter?

2. Bagaimana cara pengambilan suatu gambar menggunakan teknik

sinematografi?

3. Bagaimana cara yang benar pada tahap mempublikasikan video

dokumenter Kawasan 1000 Rumah Gadang?
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1.3 Batasan Masalah 

Tujuan penulisan laporan pada skripsi ini, yaitu: 

1. Video dokumenter yang dirancang bakal diunggah ke Youtube 

2. Video dokumenter menjelaskan informasi tentang Kawasan saribu 

rumah gadang . 

3. Video dokumenter ini memiliki durasi sekitar 5 menit 

1.4  Tujuan Penelitian 

Proyek yang bakal dirancang akan disusun dengan tujuan penelitian yang 

bisa dilihat sebagai berikut: 

1. Penulis bisa menerapkan pengetahuan tentang salah satu elemen 

multimedia yaitu video, khususnya video dokumenter 

2. Sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata 1(S-1) di Universitas 

Internasional Batam 

3. Menambah pengetahuan ilmu terkait atas perancangan serta pembuatan 

pada aspek multimedia khususnya pada perancangan video dokumenter 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Mampu meningkatkan pengetahuan juga pemahaman yang berhubungan 

dengan perancangan sebuah video dokumenter dengan memanfaatkan 

metode Multimedia Development Life Cycle. 

2. Bagi Penulis  

Menambah ilmu serta pengetahuan khususnya dibidang video dokumenter 

3. Bagi Penonton  

Diharap bisa membagikan pengetahuan tambahan terkait Kawasan 1000 

Rumah Gadang 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek yang akan dijalankan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 
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Terdiri dari beberapa landasan penelitian yang akan dijadikan landasan 

dalam proyek yang akan dibuat dimana teori terserbut didapatkan dari hasil 

penelitian terdahulu yang terbukti . 

BAB III METOLOGI PENELITIAN  

Bagian ini membahas tentang mengenai metode penelitian yang dipakai 

untuk implementasi dan pengembangan proyek. 

BAB IV PEMBAHASAN  

Bagian ini membahas proses perancangan proyek dan hasil yang didapatkan 

dari proyek yang sudah dijalankan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari proyek yang 

dijalankan 
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