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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini merupakan tentang video media pembelajaran animasi 2D 

untuk pembelajaran IPS, dengan bertujuan untuk mengoptimalkan media 

pembelajaran dalam pemahaman materi dan menjadi lebih menarik untuk para 

siswa-siswi. Hasil penelitian tersebut bahwa video animasi 2D pada model 

waterfall dinyatakan sangat efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran karena 

review oleh siswa yang diperoleh 94,6% sangat baik dikarenakan dapat digunakan 

untuk sarana pembelajaran (Jembari, Tastra, & Mahadewi, 2015).  

Penelitian ini merupakan tentang media pembelajaran yang berbasis video 

tutorial yang menggunakan teknik animasi 2 dimensi, dengan bertujuan untuk 

menjelaskan materi dengan teknik animasi frame by frame yang berbasis video 

tutorial pada SMK Negeri 1 Kopang karena masih ada guru yang tidak 

menggunakan teknologi sekarang sebagai sarana penyampaian. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan media pembelajaran yang berbasis video tutorial ini cukup 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar yang telah diuji coba oleh 30 siswa, 

hasil dari uji coba ini mendapatkan 79,89% dengan sangat layak (Yana, Kholisho, 

& Fathoni, 2018). 

Penelitian ini merupakan tentang media pembelajaran interaktif manajemen 

proyek IT yang menggunakan metode MDLC (Multimedia Development Life 

Cycle), dengan bertujuan untuk menjelaskan media pembelajaran interaktif 

manajemen proyek dan sub materi. Manajemen proyek ini berisi tentang inisial, 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan serta menjelaskan 
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dokumen-dokumen yang digunakan dalam proyek IT. Manfaat dari media 

pembelajaran ini adalah dapat dijadikan alat bantu dalam proses belajar manajemen 

proyek yang ada di STMIK. Hasil penelitian tersebut dinyatakan baik oleh 

pengujian indikator (Prasetya, Sugara, & Pratiwi, 2017). 

Penelitian ini merupakan tentang video tutorial pada bidang pemasaran 

online sebagai sarana penyampaian, dengan bertujuan untuk menambahkan hasil 

pembelajaran siswa yang bersifat secara praktek dalam pembelajaran materinya. 

Dengan menjalani proses tahap pengembangan dan studi pendahuluan. Hasil 

penelitian tersebut memenuhi standard dalam penilaian oleh para ahli subjek dan 

diuji coba oleh siswa saat post test, hasil dari post test ini mendapatkan nilai rata-

rata 80 keatas sedangkan sebelumnya hanya 73 (Kusuma, Wahyumi, & Noviani, 

2015). 

Penelitian ini merupakan tentang media pembelajaran berbasis video 

animasi pada teknik mekanik, dengan bertujuan untuk membuat media 

pembelajaran pada mata pelajaran mekanik dengan materi konstruksi rangka 

batang, agar dapat mampu meningkatkan minat belajar siswa. Hasil penelitian 

tersebut dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran kerena sudah 

diuji coba oleh siswa. Pada hasil latihan pertama dapat 77.27%, hasil latihan kedua 

dapat 79.31% dan hasil latihan terakhir dapat 89.66% (Wardoyo & Arif, 2015). 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

No Peneliti 
Tahun 

Penelitian 
Kesimpulan Penelitian 

1 

Jembari, Tastra dan 

Mahadewi 

2015 

Video dalam animasi 2D dinyatakan 

lebih efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

2 

Yana, Kholisho dan 

Fathoni 

2018 

Media pembelajaran berbasis video 

tutorial interaktif menggunakan 

teknik animasi 2D menemukan 

potensi untuk dijadikan sebagai 

media informasi. 

3 

Prasetya, Sugara dan 

Pratiwi 

2017 

Metode MDLC bisa digunakan 

dalam media pembelajaran 

multimedia interaktif. 

4 

Kusuma, Wahyumi 

dan Noviani 

2015 

Media pembelajaran berbasis video 

tutorial dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran siswa terhadap mata 

pelajarannya. 

5 Wardoyo dan Arif 2015 

Media pembelajaran berbasis video 

animasi termasuk sangat layak untuk 

digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan penelitian tersebut penulis akan merancang sebuah media 

pembelajaran dengan video dan animasi 2D seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Jembari, Tastra, & Mahadewi, (2015) dan Yana, Kholisho, & Fathoni, (2018) 

dimana penelitian ini membuat video dan animasi 2D yang berguna untuk 

meningkatkan peminat untuk belajar. Dimana video tutorial seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Kusuma, Wahyumi, & Norviani, (2015) agar lebih detail saat 

pembelajaran. Maka penulis akan merancang sebuah video dan animasi 2D media 

pembelajaran tutorial dengan menggunakan metode MDLC (Multimedia 

Development Life Cycle) seperti penelitian yang dilakukan oleh Prasetya, Sugara, 
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& Pratiwi, (s2017) dengan tujuan untuk membuat sebuah media pembelajaran yang 

menarik seperti penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo & Arif, (2015). 

 Landasan Teori 

Landasan teori adalah teori-teori yang berkaitan dengan judul laporan 

peneliti serta berdasarkan refrensi penelitian dengan detail dan juga memberikan 

definisi yang berkaitan dengan proses penelitian ini. 

 Multimedia Development Life Cycle 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) merupakan metode 

peningkatan dari multimedia. Biasanya metode MDLC ini dilaksanakan saat 

membuat sebuah film dan terdiri beberapa tahap dalam pengembangannya (Rusli 

& Sutopo, 2014). 

 

Gambar 2.1: Tahap Metode MDLC 
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Menurut penelitian Prasetyo & Bastian, (2017) tahap-tahap pada MDLC 

terdiri 6 tahap yaitu sebagai berikut: 

1. Concept (Konsep) 

Konsep merupakan rumusan alur dari analisa visual pelaksanaan yang akan 

dirancang dan dikembangkan. Diutamakan terhadap jenis dan tujuan visual 

yang akan dirancang. 

2. Design (Desain) 

Tahap selanjutnya adalah desain dimana tahap ini membuat visualisasi 

secara rinci yang dilakukan dan merancang gambar-gambar yang akan 

dibuat, serta pembuatan naskah atau navigasi sesuai proses desain yang 

dilakukan. Bagian ini akan mendapati hasil akhir pada visual yang 

dilaksanakan. 

3. Obtaining Content Material (Pengumpulan Materi) 

Tahap ini adalah proses perkumpulan semua materi yang diperlukan dalam 

membuat visual ini serta berhubungan pelajaran yang akan disampaikan. 

Masukkan bahan-bahan multimedia yang dibutuhkan seperti audio, gambar, 

video ke dalam visual tersebut. 

4. Assembly (Penyusunan dan Pembuatan) 

Tahap ini adalah kumpulan pelajaran dan bahan-bahan multimedia yang 

didapat untuk disusun dengan sesuai desain. 

5. Testing (Uji Coba) 

Tahap selanjutnya adalah sesudah hasil visual jadi, pastinya perlu untuk 

melakukan uji coba. Dengan hasil dari visual tersebut pada pembelajaran 
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dalam materi yang telah dipilih, agar apa yang dirancang memang tepat 

untuk diterapkan dalam pembelajaran ini. 

6. Distribution (Menyebar Luaskan) 

Berikutnya adalah penyebaran terhadap hasil pada pengguna. Visual ini 

harus di output kan dengan lancar yang sesuai dengan media penyebar 

visual lainnya, seperti melewati media lain atau download. 

 Multimedia 

Multimedia merupakan kemanfaatan komputer yang dapat menggabungkan 

graphic, audio, teks, video and animation menjadi satu media dengan menggunakan 

aplikasi yang tepat. Dengan menggunakan peralatan seperti: keyboard, mouse dan 

touch screen, sehingga pemakaian multimedia dapat membuat lebih berkreasi 

(Santi & Purnama, 2014). Menurut penelitian (Prastya, Pudjawan, & Suartama, 

2015) multimedia dapat memperoleh sebuah media informasi lebih efektif dan 

efisien dan multimedia terbagi menjadi beberapa komponen sebagai berikut: 

1. Teks 

Teks adalah tahap komponen yang penting karena bentuk data teks ini dapat 

disimpan dengan kapasitas yang rendah dan mudah dikontrolkan. Kegunaan 

teks sangat tergantung pada pengguna aplikasi multimedia (Arfida & 

Harahap, 2014). 

2. Video 

Video adalah pengambilan rekaman yang secara hidup dan gambaran yang 

bergerak secara berurutan, dengan demikian ukuran file pada video sangat 

besar sehingga perlu software lain untuk memperkecilkan ukuran file video. 

Video dibagi menjadi 2 macam yaitu video digital dan video analog, video 
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digital merupakan hasil kreasi yang dipromosikan melalui komputer 

menjadi standar digital dan video analog merupakan hasil kreasi yang 

dipromosikan melalui televisi dengan format S-VHS, S-VHS-C, VHS, VHS-

C, Betamax dan Betacam (Sahardevi, Nurhayati, & Martono, 2016). 

3. Suara 

Suara merupakan media informasi yang membuat sebuah video menjadi 

lebih menarik, suara dibagi menjadi beberapa jenis yaitu CDA, AAC, AIFF, 

WMA, WAV, MP3, Ogg & MIDI sehingga saat menonton video akan lebih 

menarik (Dewi, 2017). 

4. Gambar 

Gambar merupakan gabungan dari beberapa titik yang dapat menjadi objek, 

sehingga bisa disajikan sebagai sarana informasi dengan mudah. Gambar 

terdiri dari beberapa jenis yaitu PNG, GIF, BMP, JPG/JPEG & TIFF 

(Hapsari & Urbani, 2014). 

5. Animasi 

Animasi merupakan gabungan dari gambar yang akan dimunculkan secara 

frame by frame sehingga tampak seperti bergerak didalam layar. Animasi 

terdiri dari beberapa jenis yaitu stop motion, animasi 2D dan animasi 3D, 

membuat suatu media atau sarana informasi dengan menggunakan animasi 

akan menjadi lebih menarik (Chang & Rostianingsih, 2015). 

Multimedia terbagi menjadi 2 jenis yaitu multimedia linier dan multimedia 

interaktif. Multimedia linier merupakan suatu media dengan multimedia yang tidak 

dapat mengontrol dengan alat oleh pengguna contohnysa televisi dan film, 

sedangkan multimedia interaktif merupakan suatu media dengan multimedia yang 
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bisa mengontrol dengan alat oleh pengguna serta pengguna dapat melanjutkan 

proses apa yang dikerjain contohnya game, aplikasi dan video animasi (Arifin, 

2017). 

Multimedia juga terdapat beberapa manfaat bagi pengguna multimedia: 

1. Waktu proses pembelajaran terminimaliskan. 

2. Saat proses pembelajaran lebih menarik. 

3. Pengetahuan pembelajaran terhadap siswa bisa meningkat. 

4. Proses pembelajarannya dapat melakukan dimana dan kapan saja. 

 Sinematografi 

Sinematografi adalah bagian ilmu yang mengenai teknik pengambilan dari 

suatu gambar dan digabungkan gambar menjadi suatu kaitan antara gambar untuk 

dapat memberikan ide. Agar kemudahan dalam memahami pembahasan, 

menyarankan untuk mengerti dasar pada sebuah kamera DSLR terdapat sebagai 

dasar fotografi. Dalam kemajuan untuk sebuah film membutuhkan beberapa tahap 

prosedur. (T. Riyadi, 2014). 

Berikut adalah pengaturan untuk sebuah kamera DSLR: 

1. Compression & Bit Rate 

Compression ini mendapatkan metode dalam mengkompres dari hasil 

gambar. Dengan metode pixel sebagai pengganti area citra, biasanya untuk 

pemakaian kamera. Pada dasarnya pemakaian DSLR standar dalam 

mengkompresi. Terdiri 2 macam yaitu JPEG dalam mengkompres pada 

suatu gambar dan RAW adalah hasil gambar yang lebih jernih. Dan video 

biasanya untuk mengkompresi H264 dan AVCHD (Hartono, 2017). 
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2. Frame rate 

Frame rate ini adalah jumlah terhadap rangkaian gambar-gambar yang 

terlihat pada setiap detik. Sebagian kamera DSLR memiliki mode 

perekaman video (Andinandra, 2015). 

3. Aspect Ratio & Frame Size 

Aspect ration adalah kesetaraan rasio antara panjang dan lebarnya terhadap 

suatu video. Frame size adalah resolusi pada suatu video, semakin tingginya 

resolusi maka dapat memuat banyak informasi dan dibutuhkan memori yang 

besar untuk membuka informasi tersebut (Waliyansyah, Adi, & Suseno, 

2018). 

4. Progressive & Interlaced 

Interlaced merupakan koefisien yang dihasilkan pada suatu gambar, saat 

melihat film menggunakan dvd atau vcd tersebut mempunyai aksi cepat, 

jika menekan pause maka ada bayangan, karena cara kerja tv dan film 

bioskop berbeda. Progressive merupakan saat menekan pause pada film 

maka film tersebut tidak terlihat bayangan dikarenakan beberapa kamera 

DSLR sudah dilengkapi dengan progressive ini, dan dapat dimunculkan 

dengan gambar yang jelas (A. S. Riyadi, 2015). 

 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah komponen lingkungan pembelajaran yang 

dapat meminat seseorang untuk membelajar sesuatu serta dapat meningkatkan 

kemauan belajar seseorang dengan mengikuti proses pembelajaran dengan baik 

(Baharun, 2016). Media pembelajaran juga dapat menjadi sarana bantu dalam 

proses belajar mengajar sesuatu agar membangkitkan perasaan, perhatian, pikiran 
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dan keahlian belajar tersebut, sehingga bisa munculnya dorongan untuk tetap proses 

pembelajaran atau mengikuti kegiatan pembelajaran. Batasan untuk media 

pembelajaran cukup luas karena mencakupi manusia, sumber, lingkungan dan 

metode yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran tersebut (Saputro & 

Saputra, 2015). Menurut penelitian (Asyhari & Silvia, 2016) Media pembelajaran 

juga merupakan bagian integral untuk sistem pembelajaran, media pembelajaran 

terdapat beberapa macam untuk digunakan seperti melihat dan mendengar. 

Pemakaian media pembelajaran harus tepat pada pemilihannya, sehingga berfungsi 

dalam efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran tidak 

hanya menggunakan kata-kata (symbol verbal). Media pembelajaran menghasilkan 

pengalaman belajar yang lebih berarti bagi peserta belajar. Media pembelajaran 

juga terdapat 2 jenis yaitu media pembelajaran yang dilaksanakan secara banyak 

orang contohnya radio atau televisi dan media pembelajaran yang dilaksanakan 

secara individual contohnya buku. Sehingga media pembelajaran juga terdapat 

beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Mendapatkan pengalaman secara nyata dan langsung sehingga dapat 

berkomunikasi dengan yang lain dalam tempat pembelajarannya. 

2. Mempelajarai materi secara berulang-ulang sampai benar-benar dipahami. 

3. Adanya perbedaan pendapat yang benar pada suatu materi pembelajaran 

yang didapat oleh siswa. 

 Animasi 2D 

Animasi 2D merupakan animasi yang sering ditemui dalam aktivitas sehari-

hari contohnya kartun. Animasi 2D juga dapat membuat sebuah sketsa yang 

bergerak sehingga terlihat nyata, bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan 
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untuk sang penonton dengan menggunakan visual yang lebih mudah dipahami 

(Thamrin, Agung, & Cahyadi, 2018). Pembuatan animasi 2D terdapat dua cara 

teknik yaitu teknik komputer dan manual, animasi 2D contohnya tom and jerry, 

happy tree friends, dragon ball, doraemon dan lain-lain. Rata-rata animasi 2D 

dibuat dengan teknik manual (Suhendra, 2017). Animasi juga terdiri beberapa 

prinsip yaitu: 

1. Solid Drawing (Kemampuan dalam menggambar). 

2. Timing and Spacing (Waktu dan jarak pada sebuah gambar). 

3. Squash and Stretch (Kelenturan dan penarikan pada sebuah gambar saat 

menunjukkan emosional). 

4. Anticipation (Antisipasi). 

5. Slow In and Slow Out (Kecepatan dari suatu gambar ke gambar lain, 

tergantung dengan frame by frame). 

6. Arcs (Pola pergerakan saat terjadinya frame by frame). 

7. Secondary Action (Gerakan tambahan). 

8. Follow Through and Overlapping Action (Tidak semua kejadian sama dari 

gambar ke gambar lain). 

9. Straight Ahead Action and Pose to Pose (Cara menggambar dari suatu 

gambar ke gambar lain). 

10. Staging (Kesan). 

11. Appeal (Ciri khas visual). 

12. Exaggeration (Berlebihan). 
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 Aplikasi yang digunakan 

Berikut ini merupakan penguraian refrensi aplikasi-aplikasi yang digunakan 

oleh peneliti untuk proses penelitian tersebut. 

 Adobe Premiere Pro CS6 

Adobe Premiere merupakan aplikasi yang dapat menyunting video dari 

Adobe System. Aplikasi ini terdapat fungsi untuk membetulkan dan menyunting 

video dalam melaksanakan peran proyek ini. Aplikasi ini terdapat beberapa tool 

saat mengedit video tersebut dan software ini juga mendukung banyak file video 

yang diedit dalam adobe premiere, sehingga tidak perlu mengubah-ubah file format 

video seperti MP4, MOV, AVI, dan WMV (Nugrohoadi, Samopa, & Sani, 2014). 

 Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop merupakan aplikasi yang dapat membetulkan foto dari 

Adobe Systems. Software ini juga dapat memberikan sebuah gambar dengan effect 

yang ada didalam software tersebut dan terdapat fitur-fitur yang menarik sehingga 

bisa digunakan untuk fotografi, publikasi dan juga bidang visual lainnya. Software 

ini mempunyai banyak potensi untuk membantu proses desain dan visualisasi serta 

sangat mendukung file foto seperti JPEG, PNG, BMP, PSB, IFF dan TIFF 

(Kurniawan, Satoto, & Kridalukmana, 2015).


