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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanaman berupa bunga memiliki keindahan yang dapat disenangi dan 

disukai oleh orang. Bunga biasanya digunakan untuk sebuah perayaan dan juga 

sebagai hiasan upacara keagamaan di jaman dahulu. Berbeda dengan sekarang 

makna dari tujuan dalam merangkai bunga untuk berbagai acara seperti 

pernikahan, duka cita, serta peresmian kantor (Nevisy, Kasih, & Elizabeth, 2017). 

Di negara Jepang memiliki budaya yang bisa disebut juga dengan nama 

ikebana yang merangkai bunga kemudian dipersembahkan kepada Buddha dan 

roh leluhur. Pengenalan budaya ikebana yang bertujuan untuk sebagai suatu 

pengabdian karena ikebana merupakan budaya jepang yang mudah untuk diterima 

dan dikembangkan oleh masyarakat indonesia. Selain itu, bunga dan tumbuhan 

yang diperlukan juga banyak ditemukan di wilayah indonesia sehingga 

masyarakat indonesia juga dapat memahami budaya ikebana (Rosliana, Ika hesti, 

Noviana, & Trahutami, 2017). 

Teknik stop motion dalam media animasi yang dibuat dengan 

penggabungan gambar-gambar supaya gambar tersebut dapat bergerak dan 

bertujuan untuk memperjelas penyajian dan efektifitas waktu dalam suatu tujuan 

pembelajaran (Qamariah, Daningsih, & Yokhebed, 2017). Objek yang digerakkan 

sedikit demi sedikit pada saat difoto dan ketika gambar-gambar tersebut 

digabungkan dan digerakkan secara cepat, maka timbulnya ilusi gerakan. 
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Stop motion memiliki sejarah yang panjang seperti yang telah digunakan 

dalam film untuk mendokumentasikan pergerakan objek. Dengan tersedianya 

banyak teknologi yang memiliki prosesor yang cepat, software yang modern, dan 

kamera yang berkualitas tinggi, proses ini menjadi semakin mudah dan tidak 

terikat pada sebuah tempat. Penggunaaan tablet juga dapat membantu dalam 

pembuatan film stop motion di dalam kelas (O’Byrne et al., 2018). 

Penggunaan metode demonstrasi untuk membantu murid bagaimana 

caranya menjawab sebuah pertanyaan. Guru menerapkan metode demonstrasi 

untuk mengfungsikan alat indera murid supaya proses belajar dan mengajar akan 

lebih efektif. Langkah-langkah untuk menerapkan metode ini dibagi menjadi 3, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan. Upaya yang dilakukan 

oleh guru dalam pelaksanaan metode demonstrasi yaitu menyiapkan mental, 

mengarahkan perhatian murid, dan memberikan banyak perhatian (Ayu, 2017). 

Dalam menggunakan metode demonstrasi ini, tingkat kesalahan yang terjadi akan 

rendah jika dibandingkan dengan membaca ataupun mendengar, karena proses 

yang ditunjukkan tidak membutuhkan keterangan yang banyak dan beberapa 

permasalahan yang menyebabkan adanya pertanyaan atau keraguan dapat 

diperjelaskan pada saat proses demonstrasi (Sari, Safitri, & Utami, 2018).  

Media pembelajaran berbasis video tutorial merupakan rangkaian gambar 

yang ditunjukkan oleh seorang dosen yang mengandung pesan pembelajaran 

untuk mendukung wawasan masyarakat terhadap materi pembelajaran (Putri A. D., 

2018). Pembelajaran melalui instruksi berbasis komputer dengan model video 

tutorial mampu meningkatkan kemampuan pola pikir siswa dalam 
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kekreatifitasannya, pada dasarnya model tutorial sama dengan prosedur 

bimbingan yang sama-sama bertujuan untuk memberi bantuan terhadap siswa 

supaya menghasilkan pembelajaran yang secara optimal (Purnama, Arifin, & 

Rusman, 2017). 

Tutorial untuk merangkai bunga jumlahnya tidak banyak dikarenakan 

kekurangan pengetahuan penonton tentang merangkai bunga dan juga harga 

pasaran untuk perangkaian bunga yang mahal serta memiliki ciri khas sendiri 

yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis membuat media pembelajaran untuk 

merangkai bunga dengan menggunakan teknik stop-motion. 

Berdasarkan ringkasan singkat diatas yang mengenai tutorial video stop 

motion dalam merangkai bunga menggunakan metode demonstrasi yang berfungsi 

untuk memberikan pembelajaran terhadap masyarakat yang ingin belajar 

merangkai bunga. Dengan ini penulis menggunakan metode demonstrasi untuk 

merancang video ini yang berjudul “Perancangan Video Tutorial Merangkai 

Bunga Menggunakan Teknik Stop Motion”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam merancang video stop motion ini, meliputi beberapa masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana cara mempermudah penonton untuk merangkai bunga? 

2. Bagaimana cara membuat video tutorial yang menarik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam skripsi ini, adapun beberapa tujuan untuk penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk menyampaikan proses dalam merangkai bunga kepada 

masyarakat yang ingin mempelajarinya. 

2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 

(S-1). 

3. Sebagai salah satu bukti untuk menunjukkan kemampuan penulis 

sebagai ahli dalam bidang sinematografi dan fotografi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam skripsi ini adapun beberapa manfaat untuk penelitian ini adalah: 

1. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan wawasan dan lebih memahami mengenai 

pengembangan video stop motion. 

2. Bagi peneliti 

Dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam membuat video stop 

motion menggunakan metode demonstrasi dan untuk menyelesaikan 

skripsi. 

3. Bagi akademisi 

Dapat memberikan kontribusi pengetahuan masyarakat dalam 

pengembangan video stop motion menggunakan metode demonstrasi. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian 

yang dibuat secara singkat, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan berisi ringkasan secara singkat tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan peneliti, manfaat 

peneliti, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

berhubungan dengan video stop motion yang berupa pengertian-

pengertian atau obyek yang berhubungan dengan ilmu atau masalah 

yang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti 

dalam perancang proyek ini. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini akan berisi penjelasan tentang proses merancang video stop 

motion ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan berisi kesimpulan dalam perancangan video stop motion 

dan saran dalam merancang sebuah video tutorial merangkai bunga 
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dengan teknik stop motion yang akan lebih baik di masa yang akan 

datang. 
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