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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, Asih, & Yandari, (2018), 

adalah tentang penerapan teknologi penggunaan VideoScribe yaitu media 

pembelajaran memanfaatkan animasi video untuk memberikan informasi dan 

instruksi. Dalam penelitian tersebut, peneliti merancang sebuah media 

pembelajaran sejarah matematika untuk materi pokok perkuliahan yang 

menggunakan metode Multimedia Developemnt Life Cycle (MDLC), media 

pembelajaran tersebut akan digunakan dosen untuk mengajar pada mahasiswa 

dikelas dan juga membantu menarik niat belajar pada mahasiswa, media 

pembelajaran tersebut dibuat dengan menggunakan Sparkol dengan berbasis 

VideoScribe dan materi yang diajarkan dosen akan fokus pada sejarah matematika 

dalam mengajar dan menarik untuk memberikan informasi. 

Selanjutnya Purnama & Nazar, (2017), melakukan pengembangan media 

video animasi berbasis VideoScribe pada materi koloid untuk mahasiswa program 

studi pendidikan fisika tahun akademik 2016/2017 tujuannya untuk membantu 

pembelajaran melalui media pada material koloid untuk para mahasiswa, dengan 

menggunakan VideoScribe sabagai media pembelajaran para mahasiswa dapat 

menunjukkan hasil positif video beranimasi ini menampilkan tampilan menarik 

dan juga suara yang menarik untuk para pengguna sehingga para mahasiswa bisa 

sewaktu-waktu menggunakannya melalui media sosial online untuk 

mengembangkan ilmu mahasiswa. 
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Penelitian selanjutnya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif dengan menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC) oleh Mustika, Sugara, & Pratiwi, (2018). Dalam penelitian ini, peneliti 

merancang media pembelajaran dan dengan metode Multimedia Development Life 

Cycle (MDLC), Peneliti merancang media pembelajaran tersebut untuk membantu 

proses ajar mengajar yang terdapat di STMIK dengan mata kuliah manajemen di 

bidang IT untuk materi Metodologi Manajemen Proyek dan juga pemahaman 

pengguna serta menumbuhkan minat semangat belajar mengenai ilmu 

pengetahuan tersebut, aplikasi yang digunakan oleh peneliti adalah dengan Adobe 

Flash CS3.  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kholidin & Hudaidah, (2017), 

yang berjudul pengembangan media pembelajaran menggunakan program 

VideoScribe sparkol pada mata pelajaran sejarah kelas XI di Sekolah Menengah 

Atas. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menghasilkan video animasi 

berbasis VideoScribe untuk mempelajarari pelajaran sejarah yang berisi tentang 

pengertian Bahasa Indonesia dan juga peninggalan Islam dikota Palembang di 

video animasi tersebut akan mengambarkan benda-benda peninggalan beserta 

penjelasan untuk lebih memudahkan untuk belajar dan lebih tertarik untuk 

menerima informasi. 

Dilanjutkan oleh penelitian tentang penggunaan media pembelajaran 

video animasi untuk meningkatkan hasil belajar pada E-Learning LKP 

PalComTech oleh Syahrul & Anggara, (2016). Dalam penelitiannya peneliti 

melakukan penelitian dengan bantuan aplikasi Adobe After Effect CS3 tujuan dari 

penelitian ini adalah menghasilkan sebuah E-Learning untuk penyampaian 
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informasi dan untuk lebih bisa memahami materi pembelajaran internet dasar dan 

juga bisa dapat diakses dimanapun dan kapanpun, perancangan media 

pembelajaran tersebut menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC). 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka ditampilkan tabel penelitian 

sebagai pembanding penelitian terdahulu terhadap media pembelajaran yang akan 

dikembangkan (Lihat pada Tabel 2.1). 

 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Pamungkas, Asih, 

& Yandari, 

2018 Media pembelajaran yang dibuat peneliti 

menggunakan Sparkol untuk penyampaian materi 

sejarah matematika dengan mengunakan metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Purnama & Nazar 2017 Dengan memanfaatkan aplikasi VideoScribe 

untuk mengembangkan media pembelajaran 

materi koloid dan bisa sewaktu-waktu digunakan 

secara online dan dimana saja. 

Mustika, Sugara, & 

Pratiwi 

2018 Perancangan media yang memanfaatkan metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

untuk membantu proses ajar mengajar yang 

terdapat di STMIK dengan mata kuliah 

manajemen di bidang IT untuk materi Metodologi 

Manajemen Proyek 

Kholidin & 

Hudaidah 

2017 Media pembelajaran yang dibuat peneliti untuk 

membantu mempelajari sejarah dan peninggalan 

Islam di Palembang dengan tujuan lebih menarik 

perhatian pengguna untuk mengetahui sejarah 

dengan video beranimasi. 

Syahrul & Anggara 2016 Media pembelajaran video animasi yang 

dirancang untuk membantu meningkatkan hasil 

belajar pada E-Learning LKP PalComTech yang 

dilakukan dengan menggunakan Adobe After 

Effect CS3 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti akan merancang sebuah  

media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi VideoScribe yang mana 

digunakan untuk membuat VideoScribe seperti  untuk menjalankan aplikasi pada 

penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, Asih, & Yandari, (2018)  

mengunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang seperti 

dilakukan oleh Sugara, & Pratiwi, (2018), media yang sudah dirancang akan di 

jalankan secara online dan juga dapat dijalan kan di mobile karena 

diimplimentasikan di youtube seperti yang dilakukan oleh Purnama & Nazar, 

(2017),  perancangan media pembelajaran akan membantu mengetahui sejarah 

budaya sastra indonesia kepada pengguna yang sama seperti penelitian yang 

dirancang oleh Kholidin & Hudaidah, (2017), dan akan di gunakan sebagai alat 

edukasi dan untuk memudahkan penyampaian informasi dengan menggunakan 

bantuan Adobe After Effect yang dilakukan oleh (Syahrul & Anggara, 2016). 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam perancangan sebuah media pembelajaran sastra indonesia, penulis 

membuat sebuah landasan teori. Landasan teori merupakan kumpulan teori yang 

digunakan oleh peneliti untuk memperkuat teorinya pada penelitian. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

     2.2.1 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Menurut Riyanto & Singgih, (2015), MDLC (Multimedia Development 

Life Cycle) merupakan metode pengembangan system yang cocok untuk 

pengembangan system berbasis multimedia. Multimedia Development Life Cycle 



12 

 

 
Universitas Internasional Batam 

Juleon, Perancangan Media Pembelajaran Videoscribe Sastra Indonesia Dengan Menggunakan Metode MDLC, 
2018      
UIB. Repository@2018 

terdiri dari enam tahap, yaitu tahap pengonsepan (concept), perancangan (design), 

pengumpulan bahan (material collecting), pembuatan (assembly), pengujian 

(testing) dan pendistribusian (distribution)  

Langkah-langkah pokok penelitian dan pengembangan MDLC yang 

membedakannya dengan pendekatan penelitian lain adalah: 

1. Concept (Tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna 

program). Tahap pengonsepan (Concept) adalah tahap untuk 

menentukan tujuan dan kepada siapa multimedia di tujukan (audiens 

identification). Selain itu menentukan jenis aplikasi (presentasi, 

interaktif, dan lain-lain) dan tujuan aplikasi (hiburan, pembelajaran, 

dan lain-lain). Dasar aturan untuk perancangan juga ditentukan pada 

tahap ini misalnya ukuran, target. Output dari tahap ini biasanya 

berupa dokumen yang bersifat naratif untuk mengungkapkan tujuan 

proyek yang ingin di capai. 

2. Design (Tahap pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur proyek, 

gaya, tampilan, dan kebutuhan material/bahan untuk proyek). 

Perancangan (design) adalah tahap pembuatan spesifikasi meliputi 

arsitektur proyek, gaya, tampilan dan kebutuhan material atau bahan 

untuk program. Spesifikasi dibuat serinci mungkin sehingga pada 

tahap berikutnya yaitu material collecting dan assembly, 

pengambilan keputusan baru tidak diperlukan lagi, cukup ini biasanya 

menggunakan storyboard untuk menggambarkan deskripsi tiap scene 

dengan mencantumkan semua obyek multimedia. 
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3. Material Collecting (Tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan 

kebutuhan yang dikerjakan). Pengumpulan materi adalah tahap 

pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. 

Bahan-bahan tersebut antara lain seperti clip-art, graphic, animasi, 

video, audito. Tahap ini dapat dikerjakan secara parallel dengan 

tahap assembly. Namun dapat juga tahap material collecting dan 

tahap assembly akan dikerjakan secara linear dan tidak parallel. 

4. Assembly (Tahap Pembuatan). Tahap assembly adalah tahap 

pembuatan semua obyek atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan 

proyek didasarkan pada tahap design. seperti storyboard, bagan alir 

atau struktur navigasi.  

5. Testing (Tahap Pengujian). Dilakukan setelah selesai tahap 

pembuatan (assembly) dengan menjalankan proyek apakah ada 

kesalahan atau tidak. Tahap ini disebut sebagai tahap pengujian alpha 

(alpha test) dimana pengujian dilakukan oleh pembuat, Fungsi dari 

tahap ini adalah melihat hasil pembuatan proyek apakah sesuai 

dengan yang diharapkan atau tidak, maka akan dibuat tabel pengujian 

untuk menguji kriteria proyek tersebut (Irawan, Laurin, & Suherman, 

2015). 

6. Distribution (Proyek akan disimpan dalam sebuah media 

penyimpanan). Pada tahap ini proyek akan disimpan dalam suatu 

media penyimpanan. Jika media penyimpanan tidak cukup 

menampung proyeknya makan kompresi terhadap proyek itu akan 

dilakukan. Tahap ini juga dapat disebut sebagai tahap evaluasi untuk 
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pengembangan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. 

Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap 

concept pada produk selanjutnya. 

2.2.2 Multimedia 

         Menurut Haryoko & Purnama, (2013) Multimedia adalah gabungan dari teks, 

suara, citra, maupun video, dari gabungan media tersebut diintegrasikan ke dalam 

komputer untuk disimpan kemudian diolah dan digunakan secara bersamaan. 

Multimedia digunakan dengan tujuan untuk memaksimalkan setiap indera dalam 

menerima suatu informasi. Dilanjutkan oleh Firdaus & Damiri, (2012) Fungsi dari 

Multimedia salah satunya yaitu sebagai media yang digunakan untuk memberikan 

informasi dan juga digunakan sebagai alat promosi memperkenalkan suatu barang 

atau jasa pada sebuah perusahaan. Multimedia memiliki beberapa bentuk atau 

jenis sebagai media penyampaian, diantaranya yaitui: Multimedia berbasis Web 

interaktif, Multimedia berbasis Movie, dan Multimedia berbasis CD Interaktif. 

Multimedia termasuk media cendrung lebih mudah dipahami oleh setiap bidang 

dibandingan dengan menggunakan media brosur dikarenakan multimedia 

merupakan gabungan dari teks, suara, gambar, animasi dan video. 

          Menurut Novaliendry, (2013), Suatu media interaktif yang dikembangkan 

harus memenuhi beberapa kriteria dan mengajukan enam kriteria multimedia yang 

digunakan untuk menilai multimedia interaktif, yaitu: 

1. Kriteria penilaian pertama yaitu kemudahan navigasi. Sebuah produk 

yang interaktif harus dirancang sesederhana mungkin dengan tujuan 

pengguna dapat menggunakannya dan mempelajarinya tanpa harus 

dengan kemampuan yang sangat kompleks tentang media. 
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2. Kriteria kedua adalah kandungan kognisi, yang artinya memiliki 

pengetahuan yang jelas. 

3. Kriteria ketiga adalah presentasi informasi, yang digunakan untuk 

menilai isi dan program produk interaktif itu sendiri. 

4. Kriteria keempat adalah integrasi media, dimana media  

mengintegrasikan aspek pengetahuan dan keterampilan.. 

5. Kriteria kelima adalah artistik dan estetika. Sebagai daya tarik minat 

belajar, maka program tersebut harus memiliki  tampilan yang menarik 

dan informasi yang baik. 

6. Kriteria penilaian terakhir yaitu fungsi keseluruhan, yang artinya 

program yang dikembangkan harus memberikan pembelajaran yang 

sesuai oleh keinginan para pengguna. 

      Multimedia yang efektif akan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan 

motivasi siswa selama pembelajaran, multimedia juga dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dan juga peningkatan mutu dalam belajar karena dapat 

mempercepat dan memudahkan penyerapan pengetahuan untuk siswa terhadap 

materi, maka dengan begitu tujuan akhir pembuatan project tersebut akan tercapai 

secara maksimal dan lebih berpotensi. Dengan begitu guru juga dapat memiliki 

pengetahuan yang lebih memungkinkan mereka mengintegrasikan teknologi 

multimedia yang efektif ke dalam kelas (Pawana, Suharsono, & Kirna, 2014)/.  

Menurut Maryati & Purnama, (2013), terdapat lima unsur komponen 

multimedia ada didalam penggunaan multimedia, diantaranya sebagai berikut: 
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1. Teks 

Tampilan dalam bentuk teks pada program multimedia sangat berperan 

memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyampaikan suatu 

informasi. Teks juga sangat berguna untuk menjelaskan adegan yang 

sedang berlangsung dalam sebuah system multimedia. Teks juga 

memberikan warna tersendiri bagi multimedia. 

2. Gambar / Grafik 

Gambar merupakan kumpulan dari banyak titik yang tersusun 

sedemikian rupa, sehingga terbentuk suatu bentuk yang diinginkan. 

Gambar merupakan bentuk yang disajikan sebagai sarana yang mudah 

dipahami dan dimengerti oleh para pemakai. Gambar juga bias sebagai 

alat penerjemah. 

3. Suara  

Suara adalah segala suatu yang dapat didengar. Suara dalam komputer 

diolah dengan sound card dan dari bentuk analog digital. Suara akan 

sangat berguna memberi tekanan dalam sebuah adegan atau 

memberikan efek suara dalam sebuah karya multimedia. 

4. Animasi  

Animasi adalah paparan yang terlihat berbeda untuk menghasilkan satu 

pergerakan secara berterusan. Animasi merupakan satu teknologi yang 

membolehkan gambar ke para pengguna kelihatan seolah-olah hidup, 

dapat bergerak, beraksi dan bersuara. 
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5. Video 

Video merupakan suatu sistem gambar hidup ataupun gambar yang 

bergerak secara berurutan. Pada umumnya terdapat dua jenis video 

yaitu video analog dan video digital. Video analog ini dibentuk dari 

deretan sinyal elektrik (gelombang analog) yang diterima oleh kamera 

kemudian dipancarluaskan dengan melalui gelombang udara. 

Sedangkan video digital terbentuk dari deretan sinyal digital yang sudah 

berbentuk, yang menggambarkan titik sebagai rangkaian nilai minimum 

atau maksimum. 

           Definisi arti lain dari multimedia adalah dengan menempatkannya dalam 

konteks, seperti yang dilakukan oleh Diartono, (2013), multimedia adalah 

pemanfaatan komputer dan membuat juga menggabungkan teks, grafik, suara, 

video dan animasi dengan menggabungkan suatu Link dan Tool yang 

memungkinkan.  

            Ada tiga jenis multimedia, yaitu; 

1. Multimedia Interaktif 

Pengguna dapat memanipulasi apa dan kapan elemen multimedia 

tersebut yang akan ditampilkan. 

2. Multimedia Hiperaktif 

Multimedia jenis ini memiliki struktur dari elemen terkait dengan 

pengguna yang dapat mengarahkannya, dapat dikatakan bahwa 

multimedia jenis tersebut memiliki banyak link yang digunakan untuk 

menghubungkan elemen multimedia yang didalamnya. 
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3. Multimedia Linear 

Multimedia ini pengguna hanya dapat menonton dan menikmati 

produk multimedia tersebut yang disiapkan dari awal sampai akhir. 

Multimedia sangat sering dimanfaatkan untuk berbagai bidang. 

Multimedia juga dapat dijadikan sebagai alat bantu yang 

menyenangkan. Hal ini terjadi dikarenakan kekayaan elemen lebih 

cendrung mudah digunakan dalam banyak konten yang bervariasi. 

2.2.3 Media Pembelajaran 

         Menurut (Nurseto, 2012) Kata “Media” berasal dari bahasa latin yang 

mempunyai arti bentuk jamak dari “medium”, yang artinya perantara atau 

pengantar. Association for Education and Communication Technology (AECT), 

menjelaskan arti dari kata media tersebut adalah sebagai segala bentuk dan saluran 

yang digunakan sebagai proses informasi. National Education Association (NEA) 

juga menjelaskan bahwa media adalah benda yang dapat dikontrol, dilihat, 

didengar, dibaca atau dibicarakan beserta debgab instrumen yang digunakan untuk 

kegiatan tersebut.  

Manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuat persepsi siswa yang sama. Dan dengan melihat objek 

yang konsisten dan sama maka siswa akan memiliki persepsi yang sama. 

2. Mengkonkritkan konsep-konsep yang abstrak. Contohnya untuk 

menjelaskan suatu sistem tentang perekonomian, pemerintahan, dan 

juga hembusan angin, dan sebagainya. Juga bisa menggunakan media 

grafi, gambar atau bahan yang lebhh sederhana. 
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3. Memperlihatkan objek-objek yang terlalu sukar didapat ke dalam 

lingkungan belajar. Contohnya seperti guru mengajar dengan 

menggunakan gambar atau video yang berisi tentang binatang-binatang 

buas, lautan, kutub utara, gunung meletus.   

4. Memperlihatkan suatu objek yang lebih besar maupun kecil. Contohnya 

guru yang sedang menjelaskan suatu gambaran mengenai candi, pasar, 

sebuah kapal laut, dan sebagainya. Atau juga memperlihatkan objek-

objek yang cendrung sangat kecil seperti semut, nyamuk, virus, bakteri, 

atau hewan dan benda kecil lainnya.  

5. Menampilkan suatu gerakan yang lambat atau lebih cepat. Dengan 

menggunakan teknik slow motion tersebut yang didalam media film 

tersebut bisa memperlihatkan tentang suatu ledakan atau melesatnya 

anak panah. Dan juga dengan pergerakan yang lebih lambat seperti 

pertumbuhan bunga-bunga yang sedang mekar dan lain-lain. 

Menurut Novaliendry, (2013) media pembelajaran dapat diklarifisikan juga 

berdasarkan sifat, dan teknik pemakainya, dari sifatnya tersebut, media dapat 

dibagikan menjadi 3 media yaitu ; 

1. Media auditif, adalah  media yang dengan tujuan untuk dapat didengar 

saja atau media yang mengandung unsur suara. 

2. Media visual, adalah media yang digunakan untuk dilihat saja, dan tidak 

memiliki unsur suara. 

3. Media suara visual, adalah jenis media yang memiliki suara juga 

memiliki unsur gambar yang dapat dilihat 
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K emudian salah satu ciri dalam media pengajaran adalah harus memberikan 

dan mengandung informasi maupun pesan kepada pengguna seperti siswa. 

Sebagian media juga dapat mengolah informasi dan juga respon siswa dengan 

begitu media tersebut dapat dinamakan media interaktif. Komputer merupakan 

salah satu jenis media yang secara virtualnya memberikan respon yang menghasil 

untuk dipelajari siswa, dengan begitu maka proses belajar dan mengajar menjadi 

lebih mudah dan efektif. 

Fungsi dari media pembelajaran dalam proses belajar umumnya dibagi 

menjadi 4 yaitu: 

1. Media dalam pembelajaran dapat memperjelas penyampain pesan dan 

informasi. 

2. Media pembelajaran dapat juga meningkatkan perhatian anak dan 

memberikan motivasi. 

3. Media pembelajaran tentu saja dapat digunakan mengatasi 

keterbatasan sepertinya waktu, indera dan ruang. 

4. Media pembelajaran dapat memberikan rasa pengalaman yang sama 

kepada pengguna mengenai peristiwa yang berada di lingkungan 

mereka. 

Menurut bentuk informasi yang biasanya digunakan juga dapat kita 

pisahkan dan mengklasifikasikan media tersebut menjadi 5 kelompok besar, yaitu 

media visual gerak, media visual diam, media suara visual diam, media suara, dan 

media suara visual gerak. Proses tersebut dipakai untuk penyampaian informasi, 

apakah dengan melalui penglihatan langsung, proyeksi elektronik, proyeksi 

telekomunikasi atau optik. 
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Dengan adanya analisa media dengan bentuk penyajian dan cara 

penyajiannya, maka kita bisa mendapatkan format klasifikasi meliputi tujuh 

kelompok media penyaji, yaitu: 

1. Bahan cetak, grafis, dan gambar diam, yaitu media yang menyajikan 

fakta, pembuatannya melalui proses cetak dan proses fotografi. 

2. Media proyeksi diam, yaitu media visual yang memproyeksikan pesan 

melalui alat proyektor. 

3. Media suara, adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh suatu obyek. 

4. Media suara visual diam, merupakan media yang memiliki unsur 

gambar dan unsur suara. 

5. Media televisi, adalah media telekomunikasi umum yang berfungsi 

sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. 

6. Multimedia, adalah suatu sarana yang tergabung dari elemen teks, 

gambar, suara, animasi dan video. 

 

2.2.4 Sparkol VideoScribe v2.3 

Zaman ini perkembangan teknologi informasi di dunia ini sudah 

berkembang sangat pesat. Beberapa aplikasi yang diciptakan salah satunya adalah 

perangkat lunak Sparkol VideoScribe, aplikasi ini dikembangkan oleh salah satu 

perusahaan yang berada di Negara Inggris pada tahun 2012. Aplikasi tersebut 

sangat tepat dan akurat untuk digunakan sebagai tutorial untuk bahan mengajar 

dan juga sangat membantu memberikan pemahamam kepada para penggunan. 

Menurut Listiawan, (2018) Sparkol VideoScribe adalah aplikasi yang 

digunakan untuk merancang sebuah video animasi yang menggunakan tulis 
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tangan, didalamn aplikasi tersebut terdapat animasi yang menarik dan unik 

sehingga membuat peserta didik lebih tertarik dan terhibur dalam kegiatan 

mengajar. Aplikasi ini juga digunakan sebagai salah satu sarana promosi, 

presentasi dan bisnis online.  

 

2.2.5 Adobe Photoshop CS6 

Photoshop merupakan aplikasi yang sering digunakan untuk membuat serta 

meng-edit foto dan gambar dengan hasil akhir berupa format bitmap. Format 

tersebut kemudian menghasilkan gambar berkualitas rendah, bisa dikatakan tidak 

beresolusi tinggi sehingga gambar bitmap akan terlihat sedikit pecah (Prihantari, 

2013).  

 

2.2.6 Adobe After Effect CS6 

Adobe After Effect merupakan aplikasi program yang digunakan untuk 

mengedit video dan memberikan kreasi efek video menjadi lebih kreatif dan lebih 

menarik. Aplikasi ini sangat terkenal dibanyak kalangan dan paling banyak 

digunakan oleh para Animator dikarenakan kemampuan dan fasilitas yang 

disediakan untuk mengolah video sangat baik sekali dibandinkan dengan aplikasi 

program jenis lainnya (Wahyudin, Wahyudi, & Robbi, 2015).  

 

 

 


