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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Video dokumenter merupakan suatu kejadian rekaman yang lakukan 

secara langsung dari berbagai kejadian (video yang mendokumentasikan 

kenyataan). Jadi film dokumenter tidak mengandung unsur scenario. Dapat 

disimpulkan bahwa media vidio dokumenter merupakan suatu media 

pembelajaran dalam bentuk tayang rekaman film yang diambil secara langsung 

yang bersifat documenter yang diberikan secara jelas dan terperinci (Andriani & 

Aziz, 2017). Film dokumenter merupakan bentuk macam film yang melibatkan 

interprestasi terhadap subyek yang memiliki latar belakang yang realistis. 

Terkadang dari segi pemapran fil ini dengan sangat jelas memperlihatkan secara 

luas aspek nyata dibandingkan dengan film – film konvensional (Hupsari & 

Urbani, 2014).  

Dalam pembuatan video dokumenter, sutradara memiliki peran yang 

sangat penting dalam setiap pemilihan konsep pembuatan film. Secara konsep, 

video dokumenter memiliki konsep realism (nyata) baik secara naratif maupun 

sinematik (Rusdy, 2018). Unsur sinematik atau sering juga disebut gaya sinematik 

merupakan suatu aspek teknis pembentukan film dimana berhubungan dengan 

unsur naratif yang dimana sebuah penyampaian dari segi aspek cerita atau tema 

film yang di tayangkan dengan memebtuk suatu elemen yang membentuk satu 

peristiwa yang dijalin antara satu sama lain yang mempunyai tujuan (Tjahyadi, 

Hartanto, & Damajanti, 2019). Keberagaman kegiatan masyarakat Indonesia 

sangat lah banyak dapat di jumpai, salah satuya kegiata penanaman padi yang 

terdapat di Sumatera Barat, Solok. 

Daerah Kabupaten Solok merupakan daerah yang cukup berpotensi 

dengan sumber kekayaan alam pertanian yang memadai dan tingkat area 

kesuburan daerah pertanian yang tinggi dengan sentral perkembangan 

produksivitas pertanian yang baik. Melihat potensi daerah kabupaten Solok yang 

sangat besar dengan meningkatkan beras solok untuk itu dilepaslah bibit-bibit 

unggul pada pembudidayaan tanaman padi di kabupaten Solok. Dengan 
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penyebaran informasi melalui media youtube dapat meningkatkan penyebaran 

informasi. 
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Youtube memiliki interpretasi nilai potensial utuk menjalankan proses 

penyebaran informasi kepada masyarakat dengan cangkupan luas. Keberagaman 

saat ini pada youtube dikarenakan banyakanya video yang berkembang pada saat 

ini salah satunya adalah perkembangan film dokumenter (Chandra, 2018). 

Menurut (Purwanto, H, & Muljosumarto, 2016) video dokumenter 

menyimpan penangkapan yang jelas terhadap latar belakang dalam menyebarkan 

wawasan tentang keadaan tempat dan nilai budaya yang ada dan juga harus 

memperhatikan teknik pengambilan video agar terlihat jelas dan menarik. Pada 

pengembangan proyek ini video dokumneter yang dirancang memakai metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC).  

Film documenter mengenai Sejarah Jendral Sudirman Berbasis 

Multimedia Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle 

membutuhkan prosedur dengan seraya dalam penataan konsep yang sempurna 

agar hasil proyek menjadi menarik dan tertata rapih dalam perancangannya untuk 

memperlancar penyampaian informasi (Priyatna, 2020). Beralaskan pemaparan 

diatas, penulis memngambil judul “Perancangan Video Dokumenter Proses 

Kegiatan Masyarakat Penghasil Padi di Solok Dengan Metode MDLC”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah dibahas, adapun masalah-

masalah yang akan diungkapkan penulis dalam penelitian tersebut, yaitu: 

1. Bagaimana cara menerapkan metode Multimedia Development Life Cycle 

kedalam perancangan video documenter? 

2. Bagaimana cara mengambil gambar dengan teknik cinematic footage? 

3. Bagaimana cara mengembangkan konten pada film dokumenter? 

1.3  Batasan Masalah 

Agar pokok pembahasan dalam pengkajian ini mudah untuk dipahami, 

maka batasan-batasan masalah yang dimuat dalam laporan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Video ini serupa dokumentasi kegiatan masyarakat solok dalam 

pembuatan beras. 

2. Video ini menampilkan potensi padi masyarakat solok. 
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3.  Proses editing menggunakan software Premiere Pro CC 2018. 

4. Hasil akhir dari pengkajian ini menghasilkan video dengan format .mp4. 

1.4  Tujuan Proyek 

 Tujuan dari pekerjaan proyek pengkajian yang berjudul “Perancangan 

Video Dokumenter Proses Kegiatan Masyarakat Penghasil Padi Di Solok Dengan 

Teknik Sinematografi” ini adalah sebagai berikut. 

1. Membuat sebuah video dokumenter teknik sinematografi dengan metode 

MDLC sebagai media dokumentasi kegiatan penanamn padi masyarakat di 

Solok. 

2. Memublikasikan budaya dan potensi daya yang terdapat di Solok kepada 

masyarakat luas 

3. Sebagai prasyarat kelulusan strata 1 di Universitas Internasional Batam 

1.5 Manfaat Proyek 

 Adapun manfaat-manfaat dari tugas akhir ini yang dapat kita pelajari 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Pengguna 

a. Memberi pengetahuan tentang kegiatan masyarakat solok. Dan 

memberikan informasi kepada masyarakat luas terhadap sawah solok. 

2. Bagi Penulis 

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perancangan video 

documenter secara sinematik. 

b. Sebagai salah satu syarat kelulusan S-1 bagi penulis. 

3. Bagi Akademisi 

a. Mampu menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pembuatan 

sebuah video documenter dengan menggunakan metode Multimedia 

Development Life Cycle serta sebagai referensi dalam pembuatan video 

documenter. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

 Berikut terlampir sistematika pembahasan dari laporan tugas akhir ini 

yang dibuat secara singkat: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan membahas berkenaan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat proyek, dan sistematika 

pembahasan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka membahas tentang teori yang berisi 

pembahasan sekilas mengenai metode, multimedia, dan software 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian ini membahas mengenai metode apa 

yang digunakan penulis dalam pembuatan proyek ini, serta 

menjelaskan solusi apa yang memecahkan masalah yang telah 

dibahas pada bab pertama. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab implementasi membahas tentang proses pembuatan video 

dokumenter, serta menguraikan alat dan media yang digunakan. 

BAB V PENUTUP 

Bab akhir dari pernyataan suatu laporan penelitian ini yang berisi 

penyampaian kesimpulan dari pembahasan laporan tugas akhir ini, 

serta saran-saran yang diperoleh dari hasil analisa. 
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