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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan proyek perancangan ini, penulis mengambil beberapa 

penelitian sebagai referensi bagi penulis, yaitu: 

Penelitian oleh Rosliana, Ika hesti, Noviana & Trahutami (2017) 

mendemonstrasikan cara merangkai bunga ikebana dengan membuka kelas 

budaya dalam kampus yang diadakan ketika acara festival budaya Jepang. Mereka 

memperagakan cara membuat ikebana yang diikuti oleh mahasiswa. Melalui 

kegiatan demonstrasi tersebut mereka berhasil memperkenalkan budaya ikebana 

kepada mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azizi & Doyin (2016) memerlukan 

sebuah video stop motion bertujuan untuk keterampilan menyusun teks cerita 

pendek bagi peserta didik SMP kelas VII. Berdasarkan hasil yang didapatkan, 

mereka menyimpulkan bahwa video stop motion yang dijadikan untuk media 

pembelajaran merupakan alternatif yang lebih unggul karena video lebih menarik, 

menyenangkan, dan memiliki sifat bebas yaitu siswa dapat belajar sendiri maupun 

didampingi oleh pendidik. 

Penelitian Utomo & Ratnawati (2018) bertujuan untuk menguji 

keefektivan video tutorial terhadap kemampuan belajar siswa, mereka membuat 

sebuah video tutorial kepada siswa SMK Diponegoro Depok Sleman. Video ini 

ditunjukkan kepada 35 siswa dan siswa-siswa tersebut mengalami peningkatan 
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hasil belajar sebanyak 31%, yang membuktikan bahwa video tutorial tersebut 

layak digunakan sebagai media pembelajaran kepada siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) mengatakan bahwa video 

tutorial merupakan sebuah rangkaian gambar hidup yang diperlihatkan oleh 

seorang pengajar untuk membantu pelajar memahami sebuah materi yang telah 

ditunjukkan. Peneliti menerapkan sebuah video tutorial yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kelayakan video tutorial, mendapatkan informasi, dan 

mengetahui respon mahasiswa terhadap video tutorial.. Dalam penelitian ini 

mereka menggunakan metode one shot case study untuk mahasiswa dan 

mahasiswa setuju dilaksanakannya metode pembelajaran menggunakan video 

tutorial dan hasil dari penelitiannya adalah bahwa pembelajaran video tutorial ini 

dapat diterima oleh Universitas Negeri Surabaya. 

Didalam penelitian Ismayati & Mastiah (2017), mereka membahas 

tentang penggunaan metode demonstrasi untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan kerajinan tangan pada siswa SD 18 Tubung. Mereka mengadakan 

sebuah penelitian yang menguji topik tersebut, dan pada akhirnya di dalam 

penelitian mereka, mereka mendapatkan hasil bahwa menggunakan metode 

demonstrasi berhasil meningkatkan keterampilan siswa dan juga meningkatan 

fokus dan semangat siswa dalam mengerjakan aktivitas kerajinan tangan..  

Tinjauan Pustaka dan penelitian yang dilakukan oleh penulis disediakan 

dalam bentuk tabel (Lihat Tabe1 2.1) 
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Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka Penelitian 

No. Nama Tahun Kesimpulan 

1. Rosliana, Ika hesti, 
Noviana & Trahutami 

2017 Mereka memperagakan cara 
membuat ikebana dan 
memperkenalkan budayanya. 

2. Azizi & Doyin 2016 Video stop motion merupakan 
alternatif yang unggul dan 
memiliki sifat yang bebas. 

3. Utomo & Ratnawati 2018 Video tutorial dapat memberikan 
informasi kepada penonton 
supaya penonton dapat mengerti 
topik yang dibahas dalam video 
tersebut. 

4. Putri 2018 Mahasiswa menyetujui 
menggunakan video tutorial untuk 
melaksanakan metode 
pembelajaran. 

5. Ismayati & Mastiah 2018 Metode demonstrasi adalah 
metode yang memperagakan 
sesuatu yang ditiru oleh 
penontonnya, metode tersebut 
berhasil meningkatkan 
keterampilan siswa dan juga 
meningkatan fokus. 

 

Setelah penulis mempelajari jurnal jurnal diatas, penulis mendapat ide 

untuk memperagakan cara merangkai bunga dari (Rosliana et al., 2017), didalam 

penelitiannya mereka memperagakan ikebana kepada mahasiswa untuk 

mengajarkan cara merangkai bunga ikebana dan memperkenalkan budayanya, lalu 

penulis mendapatkan ide untuk menggunakan metode demonstrasi dari hasil 

penelitian (Ismayati & Mastiah, 2017), yang mengatakan bahwa metode 

demonstrasi yang memperagakan suatu prose untuk ditiru oleh penonton dapat 

meningkatkan keterampilan dan fokus, metode tersebut kemudian dipraktekkan 
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dalam sebuah video tutorial seperti pada penelitian (Utomo & Ratnawati, 2018) 

dan (Putri, A. D. S.,  2018) yang mengatakan bahwa video tutorial efektif untuk 

mengajarkan sesuatu kepada penonton, dan ide menggunakan video stop motion 

dari (Azizi & Doyin, 2016) yang mengatakan bahwa video stop motion 

merupakan sebuah alternatif yang unggul. 

 

2.2 Landasan Teori 

Penulis meringkas sekumpulan jurnal yang akan digunakan dalam 

membuat sebuah landasan teori sebagai berikut: 

 

2.2.1 Metode Demonstrasi 

Menurut Fatchurrohmah, Sarwi & Utsman (2017) metode demonstrasi 

adalah metode yang digunakan untuk mengajar murid atau siswa tentang suatu 

proses yang diperagakan oleh seorang guru atau pendidik dan kemudian 

dicontohkan oleh siswa. Pada penelitian mereka, metode demonstrasi dapat 

memberikan siswa kesempatan untuk mengamati proses terjadinya sesuatu. 

Sedangkan metode demonstrasi menurut Wahyuni (2018) adalah media 

pembelajaran yang melibatkan media visual untuk menyampaikan ide dan 

informasi secara kepada penonton sehingga memudahkan proses siswa dalam 

memahami materi pembahasan. Adapun kelebihan metode demonstrasi menurut 

peneliti yaitu proses belajar dengan cara mempraktekkannya secara langsung 

supaya lebih cepat memahami topik yang diajarkan, proses belajar akan lebih 

menyenangkan karena pelajar terlibat dalam pembelajaran secara langsung, dan 
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pelajar akan mudah mengerti materi sampai mereka mempraktekkan sendiri 

materi yang diajarkan. 

Menurut penelitian (Musyarofah, Mundayanah, Septiayani, & Listiyani, 

2017) yang mengolah bunga pinus menjadi teh celup menggunakan metode 

demonstrasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa Ropoh. Dengan 

mengikuti kegiatan sosialisasi ini masyarakat dapat memiliki keterampilan dalam 

mengolah bunga pinus dan meningkatkan nilai ekonomis bunga pinus sehingga 

terbentuknya produk unggulan untuk desa Ropoh. 

Menurut penelitian (Aseptianova, Afriansyah, & Astriani, 2017) yang 

bertujuan untuk memperkenalkan boraks, bahaya penggunaan serta bagaimana 

cara mendeteksi kandungan boraks melalui uji coba makanan di laboratorium 

menggunakan metode demonstrasi. Dengan adanya uji coba ini masyarakat 

memiliki pengetahuan dalam mendeteksi boraks dalam makanan secara sederhana. 

 

2.2.2 Multimedia 

Multimedia adalah gabungan antara media yang menyampaikan 

informasi yang menarik dan diminati (Riyanto & Nugrahanti, 2018). Multimedia 

memiliki lebih dari satu elemen, yaitu:  

1. Teks 

Menurut Rawis, Tulenan & Sugiarso (2018) adalah elemen 

multimedia yang penting untuk menyampaikan informasi karena 

elemen ini merupakan elemen yang paling sederhana dan tidak 
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mengambil tempat penyimpanan yang besar. Beberapa jenis teks 

yaitu PDF, docx, XML, dan RTF. 

 

2. Gambar 

Menurut Purwanto & Hanief (2016) gambar adalah media 

perantara yang bersifat visual, gambar berfungsi untuk 

menyampaikan informasi, beberapa tipe gambar adalah JPG, TIFF, 

BMP, PNG, dan GIF Gambar menurut Kresnha, Susilowati & 

Adharani (2016) terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Bitmap 

Bitmap adalah kumpulan pixel yang ketika digabungkan dapat 

membentuk sebuah gambar. 

b. Vector 

Vektor adalah gambar yang berbasis persamaan matematika, 

setiap garisnya adalah gabungan dari banyak control points. 

3. Video 

Video adalah teknologi yang digunakan untuk menangkap, 

merekam, dan mentransmisikan gambar bergerak, video juga 

memiliki dua jenis, yaitu video digital dan video analog yang 

kaitannya sangat erat dengan motion dan suara (Nurfadillah, 

Rusmala, & Achmad, 2017). Video dapat disimpan dalam file yang 

berbentuk MOV, MPEG-1, MPEG-4, DVD raw file, dan H.264 

(Blobaum, 2018). 
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4. Audio 

Audio adalah media yang didengarkan menggunakan telinga, audio 

dapat digunakan dalam produk multimedia (Purwanto & Hanief, 

2016). Menurut Lidiana, Tambunan & Yuningsih (2017) audio 

memiliki beberapa bentuk jenis digital yaitu: suara, musik, narasi, 

dan backsound. Format audio ada beberapa yaitu: MP3, M4A, 

AIFF, WAV, dan WMA (Blobaum, 2018) 

5. Animasi 

Menurut Purwanto & Hanief (2016) animasi adalah kumpulan 

gambar dan teks yang ada didalam komputer yang diurut 

sedemikian rupa agar membentuk sebuah gerakan tertentu. Animasi 

terbagi menjadi 3 menurut Sukmana (2018) yaitu stop motion 

animation, hybrid animation, dan digital animation. 

Multimedia menurut Fatchan (2018) yang terbagi menjadi 3, yaitu: 

1. Multimedia Interaktif 

Multimedia yang dapat berinteraksi dengan penggunanya, misalnya 

media pembelajaran interaktif dan game. 

2. Multimedia Hiperaktif 

Multimedia yang memiliki struktur terkait dengan penguna, dan 

pengguna dapat mengarahkan elemen multimedia tersebut.  

3. Multimedia Linear. 

Multimedia yang tidak dapat dipengaruhi oleh pengguna, dan 

pengguna hanya sebagai penonton. 
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2.2.3 Fotografi 

Arti fotografi menurut Megawati, Wijayanti & Bramantijo (2017) dalam 

bahasa Yunani adalah photo yang artinya sinar dan graphos yang artinya 

menggambar. Istilah fotografi yang dapat ditemukan di buku harian yang ditulis 

oleh Hercules Florence pada tahun 1834 yang menggunakan kata photographie 

untuk menggambarkan prosesnya. Fotografi adalah seni yang membutuhkan 

sebuah kamera yang memiliki 4 settingan, yaitu:  

1. ISO  

ISO merupakan tingkat sensitivitas kamera terhadap cahaya. 

Semakin tinggi ISO semakin terang gambar yang dihasilkan namun 

ada resiko untuk menghasilkan digital noise.  

2. Aperture  

Aperture adalah besar atau kecilnya diafragma pada kamera, 

semakin besar bukaan nya semakin banyak cahaya yang bisa 

masuk kedalam kamera dan gambarnya akan menjadi lebih terang, 

semakin kecil maka semakin sedikit cahaya yang bisa masuk dan 

menghasilkan gambar yang gelap. 

3. Shutter Speed  

Shutter speed adalah kecepatan kamera dalam menangkap gambar, 

semakin cepat kecepatannya semakin gelap gambarnya karena 

cahaya yang sempat masuk sedikit. Semakin lambat shutter speed 

nya semakin terang gambarnya tapi gambarnya bisa blur. 
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4. Focus 

Fokus pada kamera dapat di buat otomatis oleh kamera atau manual 

oleh pengguna, objek yang dekat membutuhkan fokus yang lebih 

dekat, sedangkan objek yang lebih jauh membutuhkan fokus yang 

lebih jauh. 

Hal lain yang mempengaruhi sebuah foto adalah lighting, berikut 

adalah jenis lighting yang digunakan dalam fotografi yaitu:  

1. Front light  

Yang pencahayaannya dari depan sehingga objek bagian depan 

akan terlihat jelas.  

2. Back light  

Yang pencahaayannya dari belakang objek sehingga objek bagian 

depan akan terlihat lebih gelap.  

3. Side light  

Yang pencahayaannya dai samping sehingga objek dapat 

ditampilkan sebagian saja yang lebih detail.  

4. Natural lighting  

Yang pencahayaannya berasal dari cahaya matahari. 

5. Key light 

Yang pencahayaannya berasal dari lampu utama yang digunakan 

untuk menerangi objek. 

 

 

Vivian Lim. Perancangan Video Tutorial Merangkai Bunga menggunakan Teknik Stop Motion. 
UIB Repository©2019



16 
 

Universitas Internasional Batam 

6. Fill light 

Untuk menerangi bagian objek yang gelap, karena membelakangi 

key light. 

Didalam seni fotografi terdapat komposisi-komposisi, yaitu:  

1. Rules of third  

Sebuah alat ukur untuk membantu fotografer dalam menempatkan 

objek foto agar terlihat rapi, bentuk alat ukur ini adalah 2 garis 

vertikal dan 2 garis horizontal yang membagi frame menjadi 9 

bagian yang simetris.  

2. Leading lines  

Merupakan komposisi fotografi yang mengarahkan garis ke objek 

agar menjadi pusat perhatian.  

3. Frame within frame  

Komposisi fotografi yang menggunakan sesuatu didalam foto 

untuk membingkaikan objek agar terlihat ada frame lain didalam 

frame foto. 

4. Triangle 

Komposisi segitiga adalah komposisi yang membentuk objek yang 

difoto agar membentuk segitiga, baik sebuah segitiga maupun 

beberapa bentuk segitiga. 
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5. The circle 

Komposisi foto yang objeknya membentuk lingkaran atau 

melingkar ke tengah, seperti tangga yang melingkar ke atas atau 

kebawah. 

6. Rhythm 

Komposisi fotografi yang objeknya ada banyak dan membentuk 

sebuah bentuk yang berulang-ulang. 

7. Abstract 

Komposisi abstrak adalah komposisi foto yang memfoto objek 

yang tidak beraturan. 

8. Negative space 

Komposisi foto menggunakan daerah kosong yang banyak agar 

menarik perhatian kepada objek yang ingin difoto. 

9. Fill the frame 

Komposisi foto yang mengisi objek pada frame secara mendekat 

dan juga dapat menghindari empty space. 

10. Center composition 

Komposisi foto yang menempatkan objek utama di tengah 

menggunakan aturan rules of third supaya dapat menghasilkan 

komposisi yang lebih menarik. 
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2.2.4 Sinematografi 

Sinematografi menurut Sudrajat & Warsana (2018) adalah salah satu 

unsur dari sinematik dalam memproduksi sebuah film yang dimana berhubungan 

dengan perlakuan terhadap film serta hubungan kamera dengan objek yang 

diambil. Adapun teknik pengambilan gambar adalah jarak kamera terhadap objek 

gambar yang terbagi menjadi 7 menurut (Nurul & Nugroho, 2017) yaitu: 

1. Extreme Long Shot 

Teknik pengambilan gambar yang jarak kameranya paling jauh dari 

objeknya. Teknik ini menunjukkan pemandangan secara lebar dan 

luas ataupun panorama. 

2. Long Shot 

Teknik pengambilan gambar yang dimana tubuh manusia terlihat 

dengan jelas. Teknik ini biasanya sering digunakan sebagai pembuka 

yang jaraknya agak dekat. 

3. Medium Long Shot 

Teknik pengambilan gambar yang jaraknya terlihat dari atas kepala 

sampai bawah lutut.  

4. Medium Shot 

Teknik pengambilan gambar yang jaraknya terlihat dari atas kepala 

sampai pinggang tubuh manusia. 

5. Medium Close Up 

Teknik pengambilan gambar yang jaraknya terlihat dari atas kepala 

sampai bagian dada tubuh manusia. 
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6. Close Up 

Teknik pengambilan gambar yang jarak kamera dekat dengan kepala 

manusia. 

7. Extreme Close Up 

Teknik pengambilan gambar yang jarak kamera dekat dengan mata, 

hidung, mulut, ataupun detail bagian objek. 

Adapun teknik pengambilan gambar adalah sudut kamera terhadap objek 

gambar yang terbagi menjadi 4 menurut (Nurul & Nugroho, 2017) yaitu: 

1. High Angle 

Teknik pengambilan gambar yang dimana suatu objek yang diambil 

gambarnya dari atas. 

2. Low Angle 

Teknik pengambilan gambar yang dimana suatu objek yang diambil 

gambarnya dari bawah. 

3. Eye Level 

Teknik pengambilan gambar yang sudut pandangnya sejajar dengan 

mata objek. 

4. Bird Eye View 

Teknik pengambilan gambar yang dimana suatu objek yang diambil 

gambarnya dari atas ketinggian. 

Menurut penelitian Sidiantara, Darmawiguna & Pradnyana (2019) fase-

fase sinematografi terdapat dibagi menjadi tiga yaitu: 
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1. Pra produksi 

Tahap ini merupakan tahap awal mulanya untuk mengumpulkan 

informasi dalam mempersiapkan atau perencanaan sebuah video 

dengan membuat sebuah storyboard dan ide cerita. 

2. Produksi 

Pada tahap ini dimana ambilnya sebuah gambar atau shooting sesuai 

dengan storyboard yang telah dibuat dan dijadikan sebuah video. 

3. Paska Produksi 

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam membuat sebuah video 

dengan cara menggabungkan seluruh gambaran yang telah diambil. 

Ada beberapa hal yang dilakukan yaitu editing video, editing audio, 

mixing dan rendering. 

 

2.2.5 Video Tutorial 

Menurut Purnama, Arifin & Rusman (2017), Video tutorial adalah 

sebuah media berjenis audio visual yang sifatnya menjelaskan dan merincikan 

suatu proses secara atau kegiatan secara detail dan mendalam. Video tutorial dapat 

menjadi cara alternatif untuk mengajar siswa dan metode video tutorial dapat 

dikembangkan sesuai kebutuhan proses belajar. Putri R. E. & Iswari (2018) 

mengatakan video tutorial adalah media pembelajaran dan bimbingan belajar 

kepada siswa dalam bentuk sebuah rekaman video. Media pembelajaran ini berisi 

informasi dan dapat ditonton ulang kapan saja oleh siswa pada saat siswa ingin 

mengulang materi yang telah dipelajari. Kelebihan sebuah video tutorial menurut 
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Syofriani, Syofyan & Marwan (2018) bahwa siswa tidak akan mudah bosan 

terhadap pelajaran karena disediakan dalam bentuk video tutorial. 

Aini (2015) melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari siswa 

dan mendapatkan data bahwa ada siswa yang mengalami kesulitan untuk 

memahami materi, setelah mendapatkan data tersebut solusinya adalah membuat 

sebuah video media pembelajaran yang digunakan oleh siswa untuk memudahkan 

pemahaman materi siswa TKJ. 

 

2.2.6 Stop Motion 

Animasi stop motion merupakan istilah yang digunakan untuk 

mendeskripsikan animasi yang dibuat dengan memanipulasi objek dunia nyata 

yang bisa jadi dibentuk dengan plastik atau tanah liat, lalu objek objek tersebut di 

foto dan foto-foto tersebut digabungkan untuk membuat sebuah gerakan (Dewi & 

Rino, 2018). Adapun kelebihan-kelebihan stop motion menurut Putri D. F. R. & 

Zuhdi (2018) adalah dapat dibuat dengan alat-alat yang sederhana, mudah dalam 

penggunaan aplikasi, dapat dibuat oleh siapapun, dapat memotivasi pelajar 

dikarenakan media yang dihasilkan bersifat interaktif, dan dapat disimpan di 

perangkat keras seperti flashdisk ataupun CD sehingga mudah dibawa kemana 

saja. 

Penelitian menurut (Risata & Maulana, 2016) yang membuat sebuah film 

stop motion yang menceritakan pahlawan sejarah yaitu Jenderal Soedirman, 

dengan merancang film ini dapat menceritakan sejarah yang lebih diminati oleh 

pelajar dibandingkan dengan menggunakan buku teks yang sangat tebal. Hasil 

Vivian Lim. Perancangan Video Tutorial Merangkai Bunga menggunakan Teknik Stop Motion. 
UIB Repository©2019



22 
 

Universitas Internasional Batam 

yang didapat adalah bahwa film ini dapat menjadi sebuah media pembelajaran 

yang besifat edukatif. 

 

2.2.7 Adobe Premiere 

Adobe Premiere merupakan program untuk mengedit video yang 

dikembangkan oleh perusahaan Adobe, program Adobe Premiere ini dapat 

digunakan untuk mengedit video secara non linear dan digunakan sebagai 

program pilihan di kalangan professional khususnya bagi orang yang suka 

bereksperimen (Sastrawan, Arthana & Sindu, 2017). 

Kelebihan adobe premiere menurut (Makela, 2018) bahwa adobe 

premiere dapat mengedit video dalam resolusi yang tinggi hingga 32 bit per warna 

di RGB dan YUV, dapat digunakan oleh siapa saja, dan juga adobe premiere hadir 

dengan uji coba gratis serta memiliki situs web komprehensif yang menyediakan 

tutorial, berita, dan dukungan yang bermanfaat. Selain itu, adobe premiere 

memiliki fitur untuk menambahkan backsound dan memotong narasi agar 

tersinkron dengan visual (Zulmi & Fadlilah, 2016). 
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