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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Hasan & Syukran, (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengatasi permasalahan kegiatan belajar mengajar, perlu adanya inovasi dalam 

kegiatan belajar mengajar. Inovasi dapat dilakukan dengan menggunakan media 

yang sesuai dalam proses pembelajaran, Kehadiran media dalam proses 

pembelajaran diharapakan dapat meningkatkan pola interaksi antara guru dan 

siswa, agar terdapat komunikasi timbal balik (feedback). 

Penelitian berjudul “Pembelajaran Sejarah Kontekstual, Kreatif, 

Menyenangkan di Kelas dengan "Power Director" bagi Generasi Z” yang ditulis 

oleh Andarwati, (2019), bertujuan merancang sebuah video pembelajaran yang 

layak digunakan, mudah dipelajari, dan dapat digunakan untuk belajar tentang 

sejarah kontekstual, kreatif, dan menyenangkan untuk generasi Z. Dalam 

prosedurpengembangan media video pembelajaran tersebut, peneliti tersebut 

melakukan perencanaan terhadap tahap desain media video pembelajaran dengan 

melakukan perancangan storyboard, mencari sumber media yang akan 

dimasukkan ke dalam proses perancangan media video pembelajaran. Peneliti 

menggunakan Cyberlink PowerDirector untuk melakukan penyuntingan video 

dengan memasukkan sumber media yang telah dikumpulkan berupa teks, gambar, 

sound effects, video, transitions, dan visual effects. Kesimpulan dari penelitian, 

dengan tersedianya media pembelajaran berupa video, suatu materi menjadi lebih 

mudah dipahami karena konsep yang diberikan terhadap perancangan media 

pembelajaran telah bersifat sistematis dan dapat mempermudah generasi Z dalam 

mempraktekkan materi yang diberikan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Mustika et al., (2018) dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif dengan Menggunakan Metode 

Multimedia Development Life Cycle” menerapkan metode Multimedia 

Development Life Cycle dalam perancangan media pembelajaran yang bisa 

digunakan agar proses belajar mengajar mata kuliah manajemen IT untuk materi 

Metodologi Manajemen Proyekdi STMIK menjadi lebih mudah dan juga agar 

user paham serta menambah semangat belajar, software yang digunakan dalam 

perancangan adalah AdobeFlash CS3. 

Penelitian berjudul “Pengembangan Media Video Pembelajaran Pada 

Mata Pelajaran IPA Tentang Sifat Dan Perubahan Wujud Benda Kelas IV SDN 

Merjosari 5 Malang” oleh Kurniawan et al., (2018). Target dari penelitian ini 

adalah agar siswa-siswa dapat lebih mudah mempelajari sifat dan perubahan 

wujud benda beserta penjelasannya yang dapat digambarkan dalam video 

pembelajaran yang telah dirancang oleh peneliti. 

Widada & Rosyidi, (2017) melakukan penelitian berjudul “Perancangan 

Media Pembelajaran Fisika SMP Berbasis Multimedia Interaktif”. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan software Adobe Flash CS6. Tujuan dari 

penelitian ini adalah agar siswa SMP menghasilkan sebuah media pembelajaran 

agar informasi dapat disampaikan dengan baik.Penelitian ini juga menggunakan 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC). Ringkasan tinjauan pustaka dapat 

dilihat di Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

Hasan & 
Syukran 

2017 Media pembelajaran yang 
dirancang berbasis video, dan 
dirancang untuk mengatasi 
permasalahan kegiatan belajar 
mengajar dan agar terdapat 
hubungan timbal balik (feedback) 

Andarwati 2019 Peneliti menggunakan software 
Cyberlink PowerDirector untuk 
merancang media pembelajaran 
agar materi lebih mudah dipahami 
karena konsep yang diberikan 
terhadap perancangan media 
pembelajaran telah bersifat 
sistematis dan dapat 
mempermudah generasi Z dalam 
mempraktekkan materi yang 
diberikan 

Mustika, 
Sugara, & 

Pratiwi 

2018 Peancangan media pembelajaran 
menggunakan metode Multimedia 
Development Life Cycle (MDLC) 
untuk membantu proses 
pembelajaran mata kuliah 
manajemen di bidang IT untuk 
materi Metodologi Manajemen 
Proyek di STMIK 

Kurniawan, 
Kuswandi, & 

Husna 

2018 Media pembelajaran ini dirancang 
agar siswa-siswa dapat lebih 
mudah mempelajari sifat dan 
perubahan wujud benda beserta 
penjelasannya 

Widada & 
Rosyidi  

2017 Penelitian ini menggunakan 
Multimedia Development Life 
Cycle agar proses 
pengembangan media 
pembelajaran mejadi lebih 
teratur  

 
 

Berlandaskan tinjauan pustaka yang telah disebutkan, penulis memutuskan 

akan merancang media pembelajaran berupa video (Hasan & Syukran, 2017), 

penulis juga akan menggunakan software Cyberlink PowerDirector (Andarwati, 
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2019). Perancangan media pembelajaran akan dirancang menggunakan metode 

Multimedia Development Life Cycle seperti yang dilakukan oleh Mustika et al., 

(2018) dan Widada & Rosyidi, (2017), video pembelajaran ini dirancang agar 

lebih mudah mempelajari sesuatu dengan adanya gambaran oleh peneliti seperti 

yang telah dilakukan (Kurniawan et al., 2018).  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Widada & Rosyidi, (2017) menggunakan metode Multimedia 

Development Life Cycle untuk merancang media pembelajaran fisika tingkat SMP 

berisikan materi getaran dan gelombang. Media pembelajaran ini dapat berfungsi 

dengan baik karena dirancang dengan menggunakan MDLC. 

Media pembelajaran materi kalkulus yang dirancang oleh Permata & 

Rahmawati, (2018) menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle 

dalam proses perancangannya. Dengan menggunakan metode MDLC maka media 

pembelajaran yang dihasilkan layak digunakan, berjalan dengan lancer dan 

diterima dengan baik oleh user. 

Pengembangan multimedia dengan metode ini melalui enam tahap, yaitu 

concept, design, material collecting, assembly, testing, dan distribution. 

1. Concept 

Pada tahap ini akan dilakukan perumusan dasar dari proyek yang akan 

dirancang dan pengembangannya. Khususnya pada tujuan dan jenis 

proyek. 
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2. Design 

Design adalah tahap dimana perancang proyek multimedia memaparkan 

secara detail proyek apa yang akan dibuat dan bagaimana proyek 

multimedia tersebut akan dibuat. Pembuatan storyboard biasanya 

dilakukan pada tahap design. Gambaran hasil akhir proyek juga harus ada 

pada tahap ini. 

3. Material Collecting 

Material collecting adalah tahap mengumpulkan data dan materi untuk 

perancangan. Elemen-elemen multimedia seperti teks, gambar, animasi, 

audio, video merupakan materi yang biasanya dikumpulkan. 

4. Assembly 

Tahap assembly adalah saatnya proyek multimedia mulai memasuki 

tahap produksi. Elemen-elemen multimedia yang telah dikumpulkan 

kemudian dirangkai dan dihimpun sesuai desain.  

5. Testing 

Uji coba perlu dilakukan setelah proyek selesai dirancang. Pada tahap 

testing akan diuji apakah semua elemen multimedia dapat bekerja sama 

dengan baik. 

6. Distribution 

Distribution merupakan tahap dimana hasil proyek disimpan dengan baik 

sesuai dengan media distribusinya, apakah melalui CD/DVD, drive, atau 

social media. 

 

 

Marco Juliano, Perancangan Video Pembelajaran Cara Membuat Film Horor yang Efektif 
UIB repository @2020



11 
 

2.2.2 Multimedia 

Multimedia ialah cara menggunakan komputer untuk merancang dan 

mengintegrasikan elemen-elemen multimedia, dengan mengutilisasi tools yang 

memungkinkan user berkorelasi, berkarya, dan melakukan komunikasi 

(Wulandari, Rachmat, & Nugraha, 2018). 

Multimedia dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, (Aminah, 2018), 

yaitu: 

1. Multimedia interactive 

Elemen-elemen multimedia pada jenis multimedia ini bisa dikendalikan 

oleh user. Contoh: interactive CD, game, aplikasi mobile. 

2. Multimedia hyperactive 

Elemen-elemen multimedia pada jenis multimedia ini terstruktur dan 

terkait, multimedia jenis ini juga dapat diarahkan oleh user lewat 

hubungan dengan elemen multimedia lainnya.  

Contoh:website, mobile banking, online game. 

3. Multimedia linear 

Dalam multimedia linear, user tidak dapat mengontrol elemen-elemen 

multimedia. Contoh: film, video. 

 

Multimedia sendiri memiliki elemen-elemen, yaitu (Purwanto & Hanief, 

2016): 

1. Teks 
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Adalah integrasi huruf-huruf yang dapat membentuk kata atau kalimat 

untuk menguraikan arti definit atau bahan pembelajaran yang dapat 

dimengerti pembaca (Kausar, Sutiawan, & Rosalina, 2015). 

2. Gambar 

Adalah elemen multimedia yang dapat hadir menjadi latar teks agar 

dapat membentuk teks yang terlihat makin atraktif (Dharma, 2017). 

3. Audio 

Ialah media yang melibatkan indra pendengaran sehingga hanya sanggup 

memanipulasi kapabilitas suara semata, jika dilihat dari sifat pesan 

diterimanya media audio ini dapat menerima pesan verbal yakni bahasa 

lisan atau kata-kata dan pesan nonverbal seperti music (Busyaeri, Udin, 

& Zaenuddin, 2016). 

4. Video 

Ialah penyatuan dari beberapa gambar yang terstruktur dengan kecepatan 

spesifik dan membentuk gambar yang bergerak dengan dimensi berbeda 

(Sunarya, Nurasiah, & Agustian, 2017).  

5. Animasi 

Adalah elemen multimedia yang dapat menggabungkan elemen-elemen 

multimedia lainnya dalam suatu aktivitas pergerakan. Dalam 

multimedia, animasi digunakan untuk membentuk pergerakkan pada 

layar (Kausar et al., 2015). 

Penggunaan multimedia memiliki beberapa manfaat yaitu: 

1. Kedokteran dan kesehatan 
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Dapat digunakan untuk memantau kesehatan pasien. Selanjutnya, juga 

dapat digunakan untuk elektrokardiogram, digunakan dalam mikroskop 

elektronik, sinarX dan dapat juga dimanfaatkan untuk 

mengorganisasikan daftar pasien atau stok obat (Saputri, 2017). 

2. Pendidikan 

Dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran untuk memberikan materi. 

Akibat penggunaan multimedia dalam pembelajaran, peserta didik dapat 

lebih mudah memahami materi yang disampaikan (Andinny & Lestari, 

2016). 

3. Bisnis 

Multimedia dapat dimanfaatkan dalam proses produksi iklan agar publik 

terbujuk untuk membeli atau menggunakan suatu produk(Sunarya, 

Apryllia, & Isnaini, 2016). 

4. Seni dan hiburan 

Pada senin dan hiburan, multimedia biasanya digunakan untuk 

memberikan efek spesial, gambar dan suara dalam film. Bermacam-

macam aplikasi mobile dan game juga memanfaatkan multimedia 

(Tarigan, Tambunan, & Telnoni, 2016). Multimedia juga sering 

diutilisasi untuk menyampaikan informasi. 

5. Transportasi dan komunikasi  

Multimedia dimanfaatkan dalam sistem navigasi pesawat dan kapal. 

Multimedia juga dimanfaatkan dalam bentuk GPS (Global Positioning 

System) 
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2.2.3 Multimedia Pembelajaran 

Multimedia pembelajaran bisa diinterpretasikan sebagai aplikasi 

multimedia yang dimanfaatkan untuk membantu proses belajar mengajar. Dengan 

kata lain, untuk menyampaikan pesan dan juga dapat menstimulasi pikiran, 

perasaan, perhatian dan semangat belajar sehingga secara sengaja proses belajar 

berlangsung, mempunyai tujuan dan teratur (Darmawan, Setiawati, Supriadie, & 

Alinawati, 2017). 

Multimedia pembelajaran juga dapat digunakan agar peserta didik lebih 

termotivasi untuk belajar. Dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran, 

kemungkinan peserta didik tidak bosan atau jenuh dalam mengikuti pembelajaran 

berkurang (Kurnia, Darmawan, & Maskur, 2018). 

Multimedia pembelajaran yang dirancang oleh (Darmawan et al., 2017) 

dapat meningkatakan keterampilan menulis English Simple Sentence pada mata 

kuliah Basic Writing di STKIP Garut. Penggunaan multimedia pembelajaran 

sangat membantu dosen dalam menjelaskan materi kepada mahasiswa. 

2.3 Tools yang Digunakan 

2.3.1 Cyberlink PowerDirector 11 

 Power Director merupakan program penyuntingan video digital yang 

dapat membantu dalam pembuatan film video digital agar terlihat profesional 

dengan tayangan slide foto, lengkap dengan musik, suara, efek spesial, efek 

transisi dan banyak lagi (Andarwati, 2019). 

 Seperti keluaran yang lebih dahulu, software ini mempersiapkan tools 

yang dibutuhkan untuk merancang video anda terlihat profesional, Cyberlink 
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PowerDirector juga dilengkapi dengan audiotrack, transitions, special effects dan 

fitur lainnya, sebelum mengekspor proyek, mendistribusikannya atau burn ke 

disk, lengkap dengan menu customnya sendiri. 

 Beberapa tools yang disediakan oleh Cyberlink PowerDirector adalah: 

1. Transitions 

Dapat digunakan untuk menyambungkan scene dengan mulus dan 

tidak terlihat pecah. 

2. Effects 

Bisa digunakan untuk menambahkan filter pada video dengan effects 

texture tertentu. 

3. PiP Object 

PiP Object dapat digunakan untuk menambahkan gambar dan 

animasi diatas bagian video. 

4. Title 

Title digunakan untuk untuk memasukan atau menambahkan teks. 

5. Audio Mixing 

Tool ini digunakan untuk mengatur dan menghimpun audio. 

6. Voice Recording 

Dapat digunakan untuk merekam suara untuk keperluan editing 

7. Chapter 

Untuk menandakan scene tertentu agar dapat di-edit terpisah, tetapi 

juga dapat digunakan untuk menghimpun video. 

8. Magic Tools 
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Magic tools terdiri dari magic cut yang digunakan untuk mengedit 

cepat, tetapi kurang rapi; magic fix yang dapat digunakan untuk 

video stabilization; dan clean magic yang digunakan untuk mengatur 

lighting, warna dan white balance dengan mudah. 

 

 

 

 

 

 

Marco Juliano, Perancangan Video Pembelajaran Cara Membuat Film Horor yang Efektif 
UIB repository @2020


	Hasan & Syukran, (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kegiatan belajar mengajar, perlu adanya inovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Inovasi dapat dilakukan dengan menggunakan media yang sesuai dalam proses pembela...



