
 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 
 

2.1        Tinjauan Pustaka 

 
Penelitian ini didasarkan pada peninjauan dari hasil penelitian sebelumnya, 

yaitu Pengembangan  Media Pembelajaran  Berbasis Video Tutorial pada Mata 

Kuliah Mekanika Tanah pada tahun 2015. Penelitian ini menghasilkan sebuah video 

tutorial  yang  ditujukan  untuk  menyampaikan  materi  pembelajaran  interaktif. 

Tujuan utamanya ialah agar siswa mampu belajar secara mandiri, dengan 

memanfaatkan video tutorial, dimana saja dan kapan saja  (Efendi, Sri, & Efendi, 

2015). Dengan adanya video tutorial, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 

menarik dan interaktif. Selain itu, jumlah waktu mengajar guru atau pendidik juga 

dapat dikurangi. 

Penelitian berikutnya berjudul Media Video Tutorial dalam Keterampilan 

Membuat Boneka dari Kaus Kaki Bagi Anak Tunagrahita yang dilakukan pada 

tahun 2018. Penelitian ini menyatakan bahwa video tutorial menyampaikan 

pendeskripsian langkah-langkah dalam mengerjakan suatu hal (R. E. Putri & Iswari, 

2018). Langkah-langkah tersebut diperagakan kepada siswa dengan tujuan agar 

dapat lebih mudah dimengerti. 

Penelitian selanjutnya ialah berjudul Penerapan Metode Demonstrasi 

dalam Pembelajaran Teks Eksplanasi Siswa Sekolah Menengah Atas: Penelitian 

Tindakan Kelas pada tahun 2017. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk 

mengembangkan keterampilan dan kemahiran pelajar dalam proses penulisan teks 

eksplanasi dengan menggunakan metode demonstrasi. Hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa metode demonstrasi sangat membantu keefektifan kegiatan 
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belajar mengajar pada siswa. Hal ini disebabkan karena metode demonstrasi 

menyediakan informasi dan referensi nyata yang berhubungan dengan topik yang 

menjadi pokok pembahasan (Herman, Saddhono, & Waluyo, 2016). Setelah 

penelitian  ini  selesai,  kinerja  guru  dan  kinerja  siswa  pada  SMA  negeri  1 

Kutowinangun memiliki peningkatan. 

 
Penelitian berikutnya ialah dilakukan pada tahun 2015 dengan judul 

Penerapan Metode Demonstrasi melalui Permainan Tradisional Juru Pencar dengan 

Media Audio Visual untuk Meningkatkan Kemampuan Sosial Emosional Anak. 

Konsep dari video yang dirancang memperagakan teknik dan metode dalam 

melakukan sesuatu, atau proses mendemonstrasikan terjadinya sesuatu yang benar 

dan juga yang salah. Penelitian ini mengangkat permainan tradisional juru pencar 

sebagai topik pembahasan. Video tutorial yang dirancang dinilai mampu 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai cara menerapkan juru pencar yang 

benar dan menghindari cara juru pencar yang salah. (N. L. G. K. P. Putri, Parmiti, 

& Asril, 2015) 

 
Penelitian Implementasi Flipped Classroom dengan Video Tutorial pada 

Pembelajaran Fotografi Komersial menyatakan bahwa pada suatu proses 

perancangan video, terdapat beberapa prosedur perancangan video  yang harus 

diperhatikan. Prosedur yang dimaksud adalah perancangan storyboard, penentuan 

camera angle, tata pencahayaan dan proses editing video (Chandra & Nugroho, 

2017). Sebelum pengambilan gambar dilakukan, unsur-unsur ini harus dipersiapkan. 

 
Penelitian pada tahun 2017 dengan judul Pembelajaran Inovatif melalui 

Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan. Tujuan penelitian ini ialah untuk menghasilkan sebuah media 
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audio visual yang mampu memotivasi peserta didik untuk belajar tentang 

pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam perancangan 

video, terdapat beberapa tahapan produksi video yang harus diperhatikan, yaitu pra 

produksi, produksi, maupun pasca produksi (Dharma, 2017). 

Berdasarkan penelitian diatas, maka ditampilkan tabel penelitian sebagai 

pembanding penelitian terdahulu (Lihat pada Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

 
Peneliti Tahun 

Penelitian 

Kesimpulan Penelitian 

Anwar Efendi 

Sri Sumarni 

Agus Efendi 

2015 Video       tutorial       berisi       materi 

pengetahuan yang dapat dimanfaatkan 

kapan saja  . 

Restu Emidal Putri 

Mega Iswari 

2018 Tujuan    dari    video    tutorial    ialah 

memperagakan langkah - langkah 

pengerjaan agar penonton dapat lebih 

mudah memahami. 

Faaqih Hidayaturrakhman 
Herman 

Kundharu Saddhono 

Budi Waluyo 

2017 Metode    demonstrasi    menyediakan 
informasi dan referensi nyata yang 

berhubungan dengan topik 

pembahasan. 

Ni Luh Gede Karwina Putri 
Desak Putu Parmiti 

Nice Maylani Asril 

2015 Metode  demonstrasi  memperagakan 
teknik dan metode melakukan sesuatu 

atau proses terjadinya sesuatu yang 

benar dan juga yang salah, agar peserta 

didik tidak keliru dalam membedakan. 

Francisca H. Chandra 

Yulius Widi Nugroho 

2017 Pada   perancangan   video,   terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan 

yaitu, perancangan storyboard, 

penentuan camera angle, tata 

pencahayaan dan proses editing video. 

Surya Dharma 2017 Dalam  perancangan  video,  terdapat 

beberapa tahap produksi, dimulai dari 

tahap pra produksi, produksi dan pasca 

produksi. 
 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Efendi et al. (2015) dan R. E. Putri 

 
&   Iswari   (2018),   penulis  berniat  membuat   sebuah   video   tutorial  dengan 

membawakan    topik    pembahasan    prosedur    pembuatan    cupcake.    Metode 
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demonstrasi ialam metode yang penulis gunakan, seperti yang dilakukan pada 

penelitian Herman Faaqih et al. (2017) dan Putri et al. (2015). Perancangan video 

ini akan mengimplementasikan tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi 

seperti penelitian oleh Dharma (2017). Perancangan video ini juga didasarkan 

dengan perancangan storyboard yang teratur, penentuan camera angle yang tepat, 

tata pencahayaan yang baik, dan proses editing video dilakukan dengan storyboard 

yang telah dipertimbangkan, sebagaimana dilakukan pada penelitian Chandra & 

Nugroho (2017). 

 
2.2         Landasan Teori 

 
Sebelum perancangan video tutorial pembuatan cupcake ini dilaksanakan, 

berikut ialah landasan-landasan teori yang membantu penulis dalam memperkuat 

teori penelitian. 

2.2.1      Metode Demonstrasi 

 
Metode ini menggunakan strategi pembelajaran meniru atau 

mendemonstrasikan, memperagakan bagaimana suatu hal dilakukan, dan 

menampilkannya secara terurut (Putra, 2016). Dalam arti, pada suatu video dengan 

metode demonstrasi, isi dari video tersebut ialah bagaimana mencapai target dari 

topik pembahasan dalam bentuk tiruan atau peragaan yang ditampilkan sistematis 

dan sesuai urutan. 

Metode demonstrasi mempunyai keunggulan yaitu mempermudah peserta 

didik dalam memahami dengan jelas jalannya suatu proses kegiatan, bagaimana 

prosedur yang benar dan bagaimana pula prosedur yang tidak benar. Dari 

penggunaan metode tersebut, peserta didik mampu menerapkan yang benar dan 

menghindari yang salah (Sulistyanti, Siahaan, & Junaidi, 2019). 
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2.2.2      Pengertian Multimedia 

 
Multimedia merupakan salah satu perangkat sebagai penyalur informasi 

dalam rupa gambar, teks, audio, video, maupun animasi. Multimedia dapat 

meningkatkan minat dengan penampilan yang menarik, tidak hanya mencakup 

media gambar, tetapi juga dapat dirangkap menarik dengan penambahan media 

audio dan video (Nurlaili, Suwignyo, & Setyosari, 2016). Karena itu, multimedia 

disebut menjadi teknologi yang menggabungkan beraneka ragam sumber media 

berupa teks, gambar, audio, animasi, dan video. Media umumnya ditampilkan 

melalui komputer, dimana penggunanya dapat melihat, mendengar, berinteraksi, 

dan dapat mengontrol tampilan media tersebut. Sesuai pada hasil interaksi, 

terbentuklah kesatuan multimedia yang  berhasil membawakan suatu informasi 

dengan unik dan menarik (Purwanto & Hanief, 2016). Multimedia terbagi dalam 

dua kategori: 

a.    Linier 

 
Jenis multimedia ini ditujukan untuk membawakan atau 

mempresentasikan informasi yang sebelumnya telah disusun secara 

sekuensial. Pada jenis multimedia ini, pengguna atau penonton memiliki 

sifat pasif, yaitu hanya sebagai penerima informasi. Contoh: video, audio. 

b.    Interaktif 

 
Multimedia interaktif ialah jenis multimedia yang pembawaannya 

melibatkan kontrol dari pengguna. Berdasarkan perintah yang diberikan 

oleh pengguna, informasi yang ditampilkan bisa berbeda. Contoh: media 

pembelajaran, aplikasi game. 
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Multimedia mencakup 5 jenis unsur (Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, 

 
2015), antara lain: 

 
a.    Teks 

 
Teks merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah dikendalikan. 

Dengan memanfaatkan unsur teks, pengguna bisa menjelaskan suatu 

konten secara terperinci maupun deskriptif (Escobar-avila, Parra, & 

Haiduc, 2017). Contoh penggunaan teks dalam kehidupan sehari-hari ialah 

seperti teks pada spanduk, brosur, dan baliho. 

b.    Gambar 

 
Gambar menyajikan data kompleks dengan dalam visual dua dimensi (Wei, 

Alsaadi, Hayat, & Alsaedi, 2018). Gambar sering dijadikan sebagai latar 

belakang yang menghiasi teks. Gambar juga berguna untuk mempermudah 

penjelasan sajian teks dan memudahkan kita mengilustrasikan suatu hal. 

Contoh ilustrasi dari unsur multimedia ini adalah karikatur dan foto. 

c.    Audio 

 
Audio merupakan bunyi  yang mampu didengar melalui indra telinga. 

Pengelolahan audio pada komputer dilakuan oleh sound card secara 

bentuk analog menjadi digital. Dalam suatu karya, audio berperan untuk 

memberi tekanan pada sebuah adegan, serta memberikan musik sebagai 

latar (Gunawardhana, 2016). Hal ini didesain sedemikian rupa bertujuan 

agar informasi dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Contoh 

dari audio ialah suara manusia, suara hujan. 

d.    Video 
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Video mempunyai sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi 

multimedia. Video ialah jenis unsur multimedia yang merupakan 

gabungan dari unsur yang lain (Handayani, Setyosari, & Sulthoni, 2017). 

Oleh sebab itu, video dapat dijadikan sebagai bentuk penyampaian info 

yang efektif dan efisien. Contoh dari jenis multimedia ini ialah seperti 

video dokumentasi, video yang ditayang pada bioskop. 

e.    Animasi 

 
Dalam multimedia, animasi ialah proses menciptakan efek susunan 

gambar yang dapat bergerak dengan penggunaan komputer. Animasi 

adalah hasil dari kumpulan, serangkaian atau susunan gambar yang diputar 

pada kecepatan tertentu sehingga diperoleh ilusi gambar bergerak. Sama 

seperti video, unsur animasi dapat menjadi sarana penyampaian informasi 

kompleks yang efisien dan menyenangkan (Zoeckler, Young, Bucher, 

Hampton-marcell, & Brennan, 2018). Contoh animasi yang mudah 

ditemukan ialah film Disney seperti yang berjudul Cinderella, Snow White, 

The Frozen. 

2.2.3      Sinematografi 

 
Sinematografi merupakan teknik pembuatan film yang digunakan dengan 

menangkap sekumpulan ilustrasi dan menggabungkan ilustrasi-ilustrasi yang ada 

menjadi kesatuan yang terlihat sedang bergerak (Mahendra, Trsinadoli, & Nugroho, 

2018).   Menurut penelitian oleh Watulinga, Ugiarto, & Cahyono (2017), 

sinematografi dalam pembuatan video terbagi ke dalam 3 jenis tahapan, yaitu 

sebagai berikut: 

a.    Pra produksi 
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Tujuan dari tahap ini ialah mempersiapkan, merencanakan, serta 

menentukan ide dan konsep dari pembuatan video. Ide yang ditemukan 

kemudian dituangkan menjadi sebuah urutan scenario berbentuk 

storyboard. Storyboard adalah perancanaan susunan adegan video, 

meliputi penggunaan sudut pandang kamera, konten dan pencahayaan 

(Prasetyo & Setyadi, 2017). Penyusunan storyboard dilakukan untuk 

mempermudah proses produksi. 

b.    Produksi 

 
Tahap ini ialah tahap dimulainya proses pengambilan gambar berdasarkan 

dari storyboard yang sebelumnya telah disusun. 

c.    Pasca produksi 

 
Pada tahapan ini merupakan tahap terakhir dari perancangan video. Pada 

tahap  ini,  proses  pengambilan  gambar  telah  dilaksanakan  dan  proses 

pengeditan  video  akan  dilakukan.  Proses  pengeditan  harus  mengikuti 

kesesuaian terhadap storyboard yang dirancang. Usai pengeditan selesai, 

akan dilanjutkan dengan pengaturan kualitas video dan rendering. 

Menurut Purnawati & Suyanto (2016), pengambilan gambar dengan cara 

sinematografi terdapat 5 teknik, antara lain: 

 
a.    Head and shoulders 

 
Penonton mampu melihat konten dari bagian sebelah kepala dan bahu 

tokoh. nama lain teknik ini adalah teknik over the shoulder shot (OS). 

b.    Eye level atau Normal angle 
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Teknik ini dilakukan dengan kamera setara dengan objek. Hasil dari teknik 

ini ialah tangkapan objek yang kedudukannya sejajar dengan mata 

penonton. 

c.    Low angle 

 
Teknik ini dilakukan dengan peletakan kamera lebih pendek dari subjek 

mata sehingga memberi kesan wibawa dan berdominan. 

d.    Still camera 

 
Proses ini dilaksanakan dengan posisi kamera yang diam atau tidak 

bergerak. 

e.    Tracking 

 
Teknik ini dilakukan dengan gerakan kamera yang mendekati atau 

menjauhi objek. Teknik ini memiliki manfaat untuk memberi kesan lebih 

dramatik dan dinamis. 

Selain teknik pengambilan gambar, pengaturan kamera juga menjadi hal 

yang sangat mempengaruhi hasil gambar (Connor, Smith, & James, 2017). Seorang 

fotografer harus memastikan bahwa hasil gambar yang ditangkap tidak buram, tidak 

terlalu gelap, tidak terlalu terang, dan juga tidak memiliki intensitas noise yang 

tinggi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan kamera, ialah: 

a.    Fokus 

 
Pengaturan fokus kamera dilakukan untuk menentukan ketajaman objek 

gambar. Tujuan dari pengaturan ini ialah memperoleh gambar yang jelas 

dan tidak kabur (Burge, 2017) . 

b.    Aperture (Bukaan diafragma) 
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Aperture berfungsi berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang 

ditangkah lensa (Nakamura, Shimano, Tajima, Sao, & Hoshizawa, 2016). 

c.    Shutter speed (Kecepatan rana) 

 
Shutter speed digunakan untuk mengontrol lamanya waktu sensor kamera 

dalam penerimaan cahaya (Bengochea et al., 2018). Semakin rendah 

durasi akan menyebabkan rana akan terbuka lebih lama. Hal ini 

menyebabkan jumlah cahaya yang masuk semakin banyak. Begitu pula 

sebaliknya, semakin tinggi durasi, semakin sedikit jumlah cahaya yang 

diterima kamera. 

d.    ISO 

 
ISO ialah  kemampuan  kamera  dalam mengontrol  tahap  kesensitivitas 

sensor pada cahaya yang masuk. Semakin besar nilai ISO, makin banyak 

cahaya yang diperoleh, sehingga hasil gambar yang ditangkap akan 

menjadi lebih terang (Liu & Pun, 2015). Namun, seiring tingginya nilai 

ISO, gambar yang ditangkap akan memiliki lebih banyak noise (bintik- 

bintik kecil yang merusak kualitas gambar). 

2.2.4      Storyboard 

 
Storyboard dapat diartikan sebagai rangkaian  dari adegan cerita yang 

disusun dengan tujuan agar dapat membawakan suatu informasi secara terorganisir 

dan terstruktur (Prasetyo & Setyadi, 2017). Hasil dari perancangan storyboard akan 

dijadikan patokan untuk pengambilan gambar dan  proses pengeditan video. 

 

 
 

2.3         Tools yang akan digunakan 

 
2.3.1      Adobe Premiere Pro CS6 
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Adobe Premiere merupakan aplikasi lunak pengeditan video yang popular 

dan telah gunakan secara luas dalam dalam dunia film. Pengeditan melalui aplikasi 

ini tidaklah sukar, tetapi mampu memproduksi video dengan kualitas baik. Manfaat 

utama daipada aplikasi lunak ini lebih sebagai merangkai video, gambar ataupun 

audio. (Buchari, Sentinuwo, & Lantang, 2015). 

Aplikasi ini memiliki banyak sekali tools yang berguna. Beberapa darinya 

ialah import, split, essential graphic, effects, dan titler. Import berguna untuk 

mengimpor video yang akan segera diedit. Video-video tersebut kemudian akan 

digabungkan menjadi sebuah kesatuan video. Manfaat dari split tool ialah untuk 

memisahkan satu scene menjadi beberapa scene. Umumnya, tool ini digunakan 

untuk memecahkan scene dan menghilangkan potongan scene yang tidak ingin 

dimasukkan ke dalam video. Manfaat dari penambahan essential graphic ialah 

untuk meletakkan suatu template teks ke dalam adegan video, dimana template 

tersebut telah dilengkapi dengan jenis font, efek transisi pembuka dan efek transisi 

penutup. Hal ini dilakukan untuk menaikkan nilai estetik pada video tanpa harus 

mengedit secara satu persatu secara manual. 

Sedangkan untuk effects, penggunaan effects diterapkan untuk menambah 

efek terhadap jenis unsur multimedia yang diletakkan, seperti efek terang gelapnya 

gambar dan video, efek suara, efek transisi pengalihan pada adegan satu ke adegan 

lainnya. Titler dimanfaatkan sebagai peletakan teks dalam video, dengan tujuan 

memperjelas adegan yang sedang ditampilkan. 

 

 
 

2.3.2      Adobe Photoshop CS6 
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Adobe Photoshop CS6 merupakan aplikasi lunak pengeditan gambar 

dengan tujuan memproduksi gambar yang interaktif dan sesuai dengan konsep 

(Mulyani & Armanda, 2015). Kelebihan dari photoshop adalah untuk mengedit 

gambar dan membuat desain. 

Pada photoshop, kita dapat menggabungkan beberapa gambar menjadi 

satu, mengubah kualitas gambar dan memotong gambar. Beberapa fitur-fitur 

penting pada photoshop adalah lasso tool, crop tool, dan magic wand too.  Lasso 

tool dan magic wand tool berguna untuk memilih pada foto yang diinginkan saja. 

Crop tool berfungsi untuk mengubah ukuran gambar dengan memotong bagian 

pada gambar yang diinginkan saja. 

2.3.3      Audacity 

 
Aplikasi Audacity ialah perangkat lunak open source yang digunakan 

untuk melakukan perekaman dan pengeditan audio (Darmadi, Rizal, & Ismail, 

2018). Walaupun merupakan sebuah perangkat lunak yang tidak berbayar, fasilitas- 

fasilitas yang ditawarkan oleh Audacity tidak kalah dari perangkat lunak berbayar 

lainnya. 

Beberapa fungsi dari aplikasi ini ialah untuk menghilangkan suara vokal, 

untuk mempercepat atau memperlambat kecepatan audio, untuk menggabungan 

beberapa audio menjadi satu. Selain daripada itu, aplikasi ini juga mendukung fitur 

pengurangan noise pada audio. Pengurangan noise dilakukan untuk memperoleh 

sebuah audio yang lebih jernih dan tidak berisik. Audio yang telah diedit dapat 

diekpor menjadi file dengan format WAV, MP3, OGG, FLAC, MP2, M4A, AC3, 

AMR, WMA. 


