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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang terdapat pada laporan ini memuat hasil dari penelitian 

yang sudah berhasil dilakukan sehingga mampu dimanfaatkan sebagai landasan 

penulis dalam mengerjakan laporan ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang 

penulis jadikan sebagai acuan: 

Penelitian dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Video 

Tutorial pada Mata Kuliah Multimedia I (Design Grafis) di Politeknik Ganesha 

Guru yang dilakukan pada tahun 2018. Peneliti menjelaskan bahwa video tutorial 

yang dibuat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa-

mahasiswa mengenai materi yang sedang dipelajari (Pujawan, 2018). Video 

tutorial yang dirancang tersebut diharapkan mahasiswa mampu melanjutkan 

kegiatan pembuatan desain dirumahnya masing-masing dengan panduan video 

tutorial sehingga mampu mengatasi masalah pembelajaran. Penelitian ini 

menghasilkan hasil yang bagus karena video tutorial yang dirancang tersebut 

layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran mandiri mahasiswa. 

Penelitian selanjutnya ialah mengenai Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw Berbasis Video Tutorial untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar pada Mata Pelajaran Pemeliharaan Chasis dan Pemindah Tenaga Kelas XI 

TKR 2 di SMK Negeri 7 Surabaya. Peneliti ini menjelaskan bahwa dengan 

memanfaatkan video tutorial dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

mampu membantu dalam peningkatan hasil pembelajaran para peserta didik 

(Setiawan & Arsana, 2018). Penelitian ini menghasilkan nilai rata-rata pada siklus 

pertama mencapai 72,64 dan siklus kedua sebesar 81,12 untuk aspek kognitif 

mengalami kenaikan sebesar 8,48. Nilai rata-rata untuk aspek psikomotorik 

mendapatkan kenaikan 8,86 yang didapatkan pada siklus pertama sebesar 72,64 

dan siklus kedua 81,24. 

Selanjutnya adalah mengenai Upaya untuk Mengembangkan Keterampilan 

Motorik Halus Melalui Aktivitas Origami dengan Metode Demonstrasi pada 

Anak-Anak Kelompok B di TK Bina Nusantara. Penelitian ini menyatakan bahwa 

Merry Suryanti, Perancangan Video Tutorial Pembuatan 3D Origami dengan Menggunakan Metode MDLC. 
UIB Repository©2020



6 

 

  Universitas Internasional Batam 

origami merupakan sebuah kegiatan melipat kertas yang bertujuan agar dapat 

memperoleh berbagai macam bentuk mainan atau kreasi lainnya. Penelitian ini 

telah berhasil karena hasil yang diperoleh telah mendekati indicator keberhasilan 

yaitu 75%. 

Dan penelitian berikutnya adalah mengenai Penerapan Augmented Reality 

Sebagai Media Pembelajaran Multimedia : Studi Kasus Videografi. Peneliti 

membuat materi pembelajaran berbasis AR yang menggunakan konten 

multimedia berupa video dengan menggunakan metode MDLC (Zamsuri, Suandi, 

& Novendra, 2019). Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi AR yang 

dikembangkan tersebut berhasil menampilkan video tutorial pembelajaran untuk 

melengkapi model pembelajaran videografi dengan memanfaatkan marker yang 

disematkan pada modul pembelajaran tersebut. 

Dan penelitian selanjutnya adalah Pengembangan Sistem Aplikasi 

Multimedia Interaktif pada Pelajaran (Fisika Energy) untuk Tingkat Sekolah 

Menengah Atas. Peneliti akan membuat pengembangan pembelajaran multimedia 

interaktif pada pelajaran fisika untuk pelajaran pokok bahasan energy dengan 

menggunakan metode MDLC (Anas, 2019). Hasil dari penelitian ini adalah 

jumlah presentase indicator siswa hadir di siklus pertama mencapai 96.04% dan di 

siklus kedua mencapai 100%, jumlah indicator pada siswa yang mengajukan 

pertanyaan siklus yang pertama 34,20% dan untuk siklus yang kedua 44,73%, 

jumlah persentase siswa yang mengajukan pendapat siklus yang pertama 

mencapai 26,12% dan untuk siklus yang kedua 36.84%, jumlah indicator siswa 

yang memberikan solusi terhadap masalah siklus yang pertama 17,10% dan untuk 

siklus yang kedua 32,89%, dan jumlah presentase siswa yang bekerja sama dalam 

kelompok untuk siklus yang pertama 42,10% dan untuk siklus yang kedua 

65,78%. 

Berdasarkan yang telah dijelaskan dari penelitian-penelitian diatas, maka 

dibuatkanlah tabel berikut yang digunakan sebagai pembandingan pada 

penelitian-penelitian (Lihat tabel 2.1).. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 
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Berdasarkan hasil pada penelitian-penelitian tersebut, peneliti akan 

merancang video tutorial bertujuan dalam memberikan pemahaman atau 

penjelasan mengenai materi atau bahan yang sedang dipelajarinya (Pujawan, 

2018). Penerapan dalam video tutorial juga dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran para pengguna (Setiawan & Arsana, 2018). Origami adalah sebuah 

seni melipat kertas yang dapat dibentuk menjadi beberapa aneka mainan atau 

kreasi lainnya, dan kegiatan origami ini tidak hanya untuk menstimulus motoric 

halus, melainkan juga membantu koordinasi mata dan tangan (Valentina, 

Wulandari, & Nuraeny, 2018). Perancangan video tutorial pembuatan 3D origami 

akan menggunakan metode MDLC seperti yang digunakan oleh penelitian dari 

jurnal (Zamsuri, Suandi, & Novendra, 2019) dan (Anas, 2019).   
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2.2 Landasan Teori 

Untuk memperkuat teori penelitian tersebut, maka penulis menggunakan 

landasan teori sebagai pembantu. 

2.2.1 MDLC (Multimedia Development Life Cycle) 

MDLC adalah singkatan dari Multimedia Development Life Cycle dimana 

metode ini mempunyai enam tahapan, antara lain concept (pengonsepan), design 

(perancangan), material collecting (pengumpulan bahan), assembly (pembuatan), 

testing (pengujian) and distribution (pendistribusian) (Mustika, Sugara, & Pratiwi, 

2017).  

a. Concept 

Pada tahap konsep yaitu untuk memutuskan siapa saja pengguna program 

yang dirancang tersebut. Dan tahap konsep juga untuk menentukan tujuan 

dari program yang dirancang. 

b. Design 

Pada tahap design atau perancangan ialah untuk merancang sebuah 

spesifikasi secara rinci pada tampilan, gaya ataupun kebutuhan material 

atau bahan yang diperlukan dalam merancang sesuatu. 

c. Material collecting 

Pada tahap pengumpulan bahan ialah untuk mengumpulkan bahan-bahan 

yang berdasarkan dengan keperluan yang diperlukan. Bahan yang 

diperlukan ialah seperti animasi, clip art, video, gambar, serta audio. 

d. Assembly 

Tahap ini ialah tahap dalam perancangan atau pembuatan pada semua 

object. Pembuatan proyek tersebut sesuai dengan storyboard yang 

dirancang, bagan alir serta struktur navigasi dari tahap perancagan. 

e. Testing 

Tahap ini akan dilaksanakan setelah selesai tahap assembly dengan 

mengoperasikan project serta diamati apakah terdapat kerusakan atau 

kesalahan pada proyek tersebut atau tidak. Pada tahap pengujian proyek 

yang siap dirancang akan diuji oleh pembuat dengan tujuan untuk melihat 

hasil pembuatan proyek apakah terjadi kerusakan atau tidak. Pada testing 

terdapat tahap pertama yang disebut tahap pengujian alpha dimana 
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pengujiannya akan dilaksanakan oleh pembuat sendiri. Dan apabila telah 

lolos pada tahap pengujian alpha tersebut, maka pengujian beta akan 

dilakukan yaitu dengan melibatkan pengguna lain (Arliza, Setiawan, & 

Yani, 2019). 

f. Distribution 

Tahap pendistribusian project akan disimpan pada sebuah media 

penyimpanan, pada tahapan pendistribusian disebut juga sebagai tahap 

evaluasi dalam perkembangan product yang telah siap dirancang atau jadi 

agar dapat menjadi lebih baik. 

2.2.2 Multimedia 

Salah satu media yang penyampaian informasinya berupa gambar, text, 

audio, video, dan juga animasi adalah multimedia. Multimedia mampu tingkatkan 

interes pengguna melalui tampilan yang lebih menarik, tidak sekadar melalui 

media gambar, melainkan dapat melalui tambahan media audio beserta juga 

dengan video (Nurlaili, Suwignyo, & Setyosari, 2016). Media umumnya 

ditampilkan melewati komputer agar pengguna mampu mendengar, berinteraksi, 

menonton, serta mampu juga dalam pengontrolan pada tampilan media sehingga 

terbentuklah sebuah multimedia yang mampu membawakan informasi yang 

menarik serta unik (Purwanto & Hanief, 2016). Multimedia dibagikan menjadi 

dua kategori, yakni multimedia linear dan interaktif. Jenis multimedia yang hanya 

mampu dilihat oleh pengguna adalah multimedia linear. Sedangkan yang 

pengguna mampu menjalankan aksi untuk mengatur multimedia adalah 

multimedia interaktif. 

Multimedia memiliki 5 jenis unsur (Novianto, Degeng, & Wedi, 2018), 

yakni: 

a. Teks 

Teks ialah gabungan kata-kata yang dapat memperoleh sebuah kalimat 

yang jelas dan mempunyai arti (Septria, Agustina, & Ngusman, 2016). 

Teks adalah jenis unsur pada multimedia yang mudah untuk dipahami 

karena memperjelas sebuah video secara terperinci ataupun deskriptif. 

b. Gambar 
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Gambar menyampaikan data yang rumit dalam visual dua dimensi (Wei, 

Alsaadi, Hayat, & Alsaedi, 2016). Jenis multimedia ini sering 

dimanfaatkan karena mampu menyampaikan information dengan jelas 

serta mudah untuk dimengerti. 

c. Audio 

Jenis multimedia ini memanfaatkan bunyi dalam pemberian effect suara 

agar video ataupun game yang dirancang atau dibuat lebih menarik. Audio 

juga juga dapat memberi tekanan pada adegan-adegan, dan juga untuk 

sebagai music pendukung pada latar belakang (Gunawardhana, 2016). 

d. Video 

Kumpulan atau kombinasi pada gambar beserta audio ialah video 

(Handayani, Setyosari, & Sulthoni, 2017). Video banyak dimanfaatkan 

karena mampu menyampaikan informasi dengan mudah.  

e. Animasi 

Animasi merupakan kombinasi dari sekumpulan gambar yang akan di 

putar dengan kecepatan tertentu sehingga didapatkan ilusi gambar gerak. 

Animasi mampu menyampaikan informasi yang kompleks menjadi lebih 

efisien serta menarik (Zoeckler, Young, Bucher, Hampton-Marcell, & 

Brennan, 2018). 

2.2.3 Adobe Premiere Pro CS6 

Adobe Premiere adalah software yang dimanfaatkan untuk edit video, 

gambar beserta juga audio (Astriyani, Lukmana, & Irawan, 2016). Proses 

pengeditan yang memanfaatkan Adobe Premiere dapat menghasilkan kualitas 

video yang bagus dan baik, pengeditan tersebut tidaklah rumit.  

Beberapa tools penting yang dimiliki Adobe Premiere Pro CS6 antara lain 

import, titler dan trim. Import dapat dimanfaatkan untuk memasukkan video-

video yang akan diedit. Trim dimanfaatkan sebagai pemisah ataupun untuk 

memotong scene yang mau dibuang. Titler digunakan sebagai peletakaan tulisan 

dalam video agar dapat perjelas bagian yang ditampilkan. 

2.2.4 Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop CS6 ialah sebuah software yang dimanfaatkan dalam 

pengeditan gambar dengan tujuan untuk memperoleh gambar sesuai dengan 
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konsep atau gambar yang diinginkan (Sakti, 2017). Tools yang dapat digunakan 

untuk menggabungkan gambar ataupun memotong gambar antara lain seperti crop 

tool, magic wand tool, dan lasso tool.  Magic wand tool dan lasso tool digunakan 

menyeleksi bagian pada gambar yang diperlukan saja. Dan crop tool dapat 

digunakan untuk mengubah ukuran gambar dimana gambar tersebut dipotong 

bagian yang diperlukan saja. 
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