
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1         Latar Belakang Masalah 
 

Seiring berkembangnya zaman, dunia ini telah memasuki era revolusi 

industri 4.0, dimana telah terdapat banyak jenis teknologi baru yang mampu 

meningkatkan manajemen segala jenis industri. Salah satunya ialah penggunakan 

video sebagai media pembelajaran pada industri bisnis dan pendidikan. Sebuah 

media pembelajaran memiliki peran untuk membantu proses belajar mengajar 

menjadi lebih efektif dan efisien. Dibandingkan dengan proses pembelajaran 

tertulis, penggunaan video untuk materi pembelajaran dapat meningkatkan proses 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan serta mempermudah pelajar dalam 

menyerap pengetahuan dan keterampilan (Elida, Gusnita, & Zulfikar, 2018). 

Video tutorial ialah salah satu bentuk video yang menyampaikan informasi 

berupa rangkaian pembelajaran dengan penyajian materi maupun latihan soal 

berbasis audio visual (Kusuma, Wahyuni, & Noviani, 2015). Tujuan dari 

perancangan video tutorial adalah pembaca untuk lebih mengerti tentang materi 

pelajaran yang sedang dipelajari. Salah satu bentuk penyampaian video tutorial 

ialah dengan menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan 

salah satu pendekatan mengajar yang dapat membantu peserta didik dalam 

memperoleh informasi yang diajarkan secara bertahap-tahap. Model pembelajaran 

ini dirancang secara khusus, dimana cara penyajian pelajarannya ialah dengan 

memperagakan suatu proses atau situasi yang berkaitan dengan topik (Yusuf, 2016). 

Bisnis cupcake termasuk sebagai kategori kuliner pada laporan usaha 

 
mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan laporan UMKM pada tahun 
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2017, bisnis UMKM telah menyumbang 60% dalam perkembangan perekonomian 

negara Indonesia. Pada tahun sebelumnya, terdapat sekitar 58,97 juta orang yang 

telah menjadi pelaku UMKM (Lestari, Astuti, & Ridwan, 2019). Nilai ini mencakup 

sekitar 22% dari populasi masyarakat Indonesia. Dari 16 sub-sektor ekonomi kreatif, 

tercatat bahwa UMKM bisnis kuliner mendominasi pada peringkat pertama dengan 

jumlah persentase 41%. Hal ini membuktikan bahwa bisnis kuliner adalah sektor 

yang sangat menjanjikan dalam membangun suatu bisnis. Alasan ini memperkuat 

masyarakat untuk mencoba membangun bisnis kuliner, seperti kue basah cupcake 

ini. Cupcake mampu menjadi sebuah peluang usaha dengan modal yang rendah. 

Tidak heran bila banyak orang berlomba-lomba mempelajari cara membuat kue 

mungil ini. 

Pada kota Batam sendiri, jumlah bisnis kue terus meningkat. Semakin 

banyak orang yang tertarik untuk belajar membuat kue, baik itu sebagai hobi 

maupun sebagai tujuan berbisnis. Pembuatan cupcake juga tidak memerlukan 

banyak alat dan bahan. Selain itu, proses pembuatan biasa dilakukan di rumah. 

Namun, diperlukan adanya pengetahuan dasar tentang prosedur pembuatan cupcake 

yang benar untuk memastikan bahwa hasil produk yang dibuat ialah tepat dan enak 

dikonsumsi (Harahap, 2016). 

Dalam latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dengan ini 

penulis memutuskan untuk mengangkat sebuah judul penelitian  yang berjudul 

“Perancangan Video Tutorial Pembuatan Cupcake dengan menggunakan 

Metode Demonstrasi”. 
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1.2         Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat 

ditemukan pada penelitian ini ialah: 

a.       Bagaimana cara menerapkan metode demonstrasi pada video tutorial? 

 
b. Apa  saja  hal  yang harus diperhatikan  dalam membuat  video  tutorial 

membuat cupcake dengan menggunakan metode demonstrasi? 

 
1.3         Batasan Masalah 

 
Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
a.       Konten pada perancangan video ini adalah prosedur pembuatan cupcake 

 
yang baik dan juga prosedur yang harus dihindari. 

 
b.       Metode yang digunakan adalah metode demonstrasi. 

 
c. Penggunaan   kamera   Canon   EOS   750D   dalam   melakukan   proses 

perekaman serta penggunaan Adobe Premiere CS6, Adobe Photoshop 

CS6, dan Audacity sebagai media edit. 

 
1.4         Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
a. Menganalisa    cara    perancangan    sebuah    video    tutorial    dengan 

menggunakan metode demonstrasi. 

b.      Sebagai salah satu prasyarat lulusan sarjana (S-1). 

 
c. Membuktikan kemahiran penulis di bidang Sistem Informasi terutama 

dalam bidang multimedia. 

 
1.5         Manfaat Penelitian 

 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a.      Bagi pengguna 

 
Membantu pengguna dalam membuat cupcake dan mengetahui hal-hal 

dasar yang harus diperhatikan saat membuat cupcake. 

b.      Bagi akademisi 

 
Memberikan dalam penambahan pengetahuan, wawasan serta sebagai 

bahan referensi kepada akademisi mengenai perancangan video tutorial 

dan dalam penyusunan skripsi. 

c.      Bagi penulis 

 
Memanfaatkan ilmu serta pengetahuan yang telah diterima, beserta 

sebagai wujud pembuktian keterampilan dan kapabilitas penulis. 

 
1.6         Sistematika Penulisan 

 
Dalam penulisan laporan penelitian ini, berikut ialah perincian dari isi 

setiap bab yang disusun secara sistematis dan analistis. Perincian ini dilakukan 

untuk mempermudah penulis dalam menerima uraian gambaran yang terorganisir. 

BAB I             PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, beserta sistematika penulisan. 

BAB II           LANDASAN TEORI 

 
Bab ini terdiri atas kerangka teoritis yang menjabarkan fondasi dari 

penelitian, juga disertai dengan teori penelitian terdahulu yang 

berperan sebagai pendukung keputusan penulis, dan penjabaran 

teoritis yang berkaitan dengan judul yang dibawakan. 

BAB III          METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini ini membahas pendekatan beserta metode penelitian yang 

digunakan sebagai pemutusan solusi. Hal ini meliputi perancangan 

dan analisis masalah, kajian teoritis perancangan video tutorial. 

BAB IV          IMPLEMENTASI 
 

Isi dari bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian dan 

pengolahan data yang telah berhasil dilakukan. Hasil akhir dari 

penelitian ini ialah sebuat video tutorial yang disusun atau dirancang 

berdasarkan pendekatan yang telah diterapkan. 

BAB V           PENUTUP 

 
Bab ini menjabarkan kesimpulan dari penelitian dan saran yang 

ingin penulis berikan setelah penelitian selesai dilakukan. 

Kesimpulan dan saran ini diharapkan agar dapat membantu 

penelitian-penelitian mendatang. 


