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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Teknologi saat ini mengalami perkembangan dan sudah mulai berkembang, 

dunia ini terdapat berbagai macam teknologi baru yang dapat meningkatkan 

manajemen dalam berbagai macam industry (Anam & Susilo, 2018). Salah 

satunya adalah video. Video dapat digunakan sebagai sebuah media pembelajaran 

dalam industry bisnis serta pembelajaran. Media pembelajaran dengan 

menggunakan video mampu membantu proses belajar mengajar menjadi lebih 

efisien dan efektif serta dapat mempermudah pelajar untuk memahami materi 

yang diajarkan dibandingkan dengan media pembelajaran tertulis (Khairani, 

Sutisna, & Suyanto, 2019). 

Video tutorial merupakan sebuah rekaman yang dapat diputar secara 

berulang-ulang kali. Video tutorial dapat digunakan sebagai sebuah media 

pembelajaran yang mampu disampaikan ke para peserta didik dikarenakan video 

tutorial tersebut mampu membantu pemahaman dalam proses pembelajaran (Putri 

& Iswari, 2018). Tujuan adanya rancangan video tutorial adalah agar dapat 

digunakan untuk membantu penggunanya lebih memahami mengenai materi 

pembelajaran yang disampaikan didalam video tersebut. Metode yang akan 

digunakan pada rancangan video tutorial ini ialah dengan metode MDLC 

(Multimedia Development Life Cycle). Metode MDLC adalah sebuah metode 

yang terdiri dari enam tahapan, yaitu pengonsepan, perancangan, pengumpulan 

bahan, pembuatan, pengujian dan pendistribusian (Watulingas, Lumenta, & 

Sambul, 2017). 

Kerajinan tangan merupakan salah satu bidang seni yang berawal dari hobi 

kemudian dapat dialihkan menjadi sebuah kegiatan yang lebih bermanfaat yang 

lebih fokus kearah pekerjaan yang mampu mendapatkan penghasilan, serta juga 

mampu membuka sebuah lapangan kerja untuk orang yang berminat (Kusumastuti, 

2020). Kerajinan tangan terdapat banyak macam salah satunya ialah origami.  

Istilah origami atau seni kerajinan lipat kertas sudah tidak asing lagi dalam 

kalangan masyarakat, origami berasal dari bahasa jepang dimana kata origami 
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tersebut terdiri dari dua kata yaitu “ori” yang artinya lipat dan “kami” yang artinya 

kertas (Jelatu, Lim, & Ngoe, 2019). Origami dari jepang ini telah dipraktekkan 

sejak zaman edo (1603-1867) dan dipelopori oleh Akira Yoshizawa dari jepang 

pada tahun 1950’an sehingga origami mengalami perkembangan dengan membuat 

berbagai macam bentuk realistic seperti benda, binatang ataupun bentuk dekoratif 

lainnya, misalnya kapal, katak, balon, burung dan bentuk-bentuk lainnya yang 

dapat dibentuk. Seni melipat kertas ini juga diajarkan kepada anak-anak di 

sekolah karena dapat meningkatkan kreativitas atau motorik halus pada anak 

(Ningtya, Jaya, & Anggraini, 2018). 

Kreasi origami atau seni melipat kertas ini telah mengalami perkembangan 

sehingga berinovasi menjadi 3D origami. 3D origami ini banyak digemari di 

kalangan masyarakat sehingga tidak hanya dijadikan sebagai hobi akan tetapi juga 

di jadikan sebagai peluang dalam berbisnis yang mampu mendapatkan 

keuntungan atau penghasilan bagi pembuatnya. Kegiatan membuat 3D origami ini 

tidak hanya dapat menstimulus perkembangan motorik halus seseorang, tetapi 

kegiatan tersebut menuntut pergerakan otot jari serta pergelangan tangan, serta 

ketepatan pada telapak tangan dan jari-jari dan dapat juga membantu untuk 

mengoordinasikan mata dan tangan. Pembuatan 3D origami tersebut dapat 

melemaskan pergerakan otot tangan sehingga pengguna tidak akan mengalami 

kesulitan apabila ingin melakukan kegiatan menulis, melukis, menggunting serta 

kegiatan lainnya yang membutuhkan kemampuan otot-otot tangan (Zulaiha, 2019). 

Serta pembuatan 3D origami tersebut dapat juga dijadikan sebagai sebuah 

pajangan ataupun hadiah kepada orang yang dituju. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis akan 

membuat sebuah penelitian dengan judul “Perancangan Video Tutorial 

Pembuatan 3D Origami dengan Menggunakan Metode MDLC”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terdapat diatas, maka permasalahan yang 

didapatkan dalam penelitian yang dirancang adalah: 

a. Bagaimana cara untuk menerapkan metode MDLC pada video tutorial? 
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b. Apa saja yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah video tutorial 

pembuatan 3D origami dengan memanfaatkan metode MDLC? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibutuhkan agar penulis dapat untuk menentukan batasan 

permasalahan yang tujuannya agar dapat mengetahui perkembangan project 

berdasarkan dengan topik yang diambil oleh penulis, yakni: 

a. Konten pada perancangan video ini adalah tahap-tahap dalam membuat 3D 

origami yang baik. 

b. Metode yang digunakan dalam perancangan video tutorial ialah 

menggunakan metode MDLC. 

c. Video dapat ditonton oleh anak-anak hingga orang dewasa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian berupa proyek akhir yang membahas mengenai topic 

“Perancangan Video Tutorial Pembuatan 3D Origami dengan Menggunakan 

Metode MDLC”. Berikut ialah tujuan penelitian dalam pembuatan 3D origami: 

a. Menganalisa cara merancang video tutorial dengan metode MDLC 

(Multimedia Development Life Cycle). 

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

c. Untuk membuktikan keahlian yang didapatkan oleh penulis pada bidang 

Sistem Informasi terutama multimedia.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Berikut ini merupakan manfaat dari pembuatan 3D origami antara lain: 

a. Bagi pengguna 

Agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna sehingga dapat merancang sebuah 

3D origami yang baik dan bagus. 

b. Bagi akademisi 

Memberikan wawasan serta pengetahuan kepada akademisi, dan sebagai 

perkembangan ilmu akademisi tentang perancangan video tutorial 
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menggunakan metode MDLC dan sebagai bahan referensi dalam penyusunan 

skripsi. 

c. Bagi penulis 

Memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatkan selama masa 

perkuliahan serta untuk menyelesaikan project akhir mengenai video tutorial 

dengan menggunakan metode MDLC dalam pembuatan 3D origami. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut ini ialah sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian yang 

telah di buat secara singkat: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka untuk menentukan 

landasan teori serta sebagai penjelasan pendefinisian mengenai 

rancangan yang akan di teliti. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ketiga membahas metode penelitian yang akan 

dimanfaatkan mengenai proyek yang dibuat. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Pada bab yang keempat akan menjelaskan hasil pada penelitian dan 

olahan data yang sudah dilaksanakan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab kelima mengandung kesimpulan dan saran pada penelitian 

mengenai video tutorial dengan menggunakan metode MDLC pada 

pembuatan 3D origami yang telah selesai dilakukan. 
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