
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Meninjau pemanfaatan teknologi multimedia dalam dunia pendidikan, fakta 

mengungkapkan bahwa, multimedia mampu menjadi media komunikasi yang 

positif dan efektif karena melalui media tersebut teks, audio, video serta animasi 

dengan berbagai warna dan corak dapat ditampilkan pada sebuah screen di saat 

yang bersamaan. Disamping itu penggunaan media interaktif mampu menarik 

perhatian serta lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahan-bahan statik 

atau tanpa suara. Vaughan(2004). 

Untuk meningkatkan kualitas sarana pelatihan yang lebih komunikatif dan 

interaktif, maka aplikasi dengan bantuan komputer berbasis multimedia sangat 

diperlukan (Sutopo, 2002). Salah satu program yang akan digunakan dalam 

membangun aplikasi berbasis multimedia adalah Video On Demand (VOD). 

Video On Demand (VOD) merupakan sistem televisi interaktif yang dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan di lingkungan lokal, seperti kampus, 

misalnya untuk menyiarkan berbagai konten video, seperti materi kuliah, 

pengumuman, tutorial, bahan pelatihan, dan lain-lain.(Wikipedia Video On 

Demand (VOD)). 

Pada setiap perkuliahan biasanya mahasiswa dan dosen akan datang ke 

kelas untuk melakukan proses belajar mengajar, dan jika dosen pengajar 

berhalangan untuk hadir maka perkuliahan harus diliburkan, sehingga akan 

merugikan mahasiswa karena akan mengurangi waktu pertemuan. Oleh karena itu 
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dibutuhkan suatu aplikasi bagi mahasiswa untuk tetap mendapatkan materi yang 

diajarkan mesikipun tidak bertemu dengan dosen pengajar dan untuk 

memudahkan dosen dalam pemberian materi kepada mahasiswa.  

Atas dasar pemikiran diatas penyusun berusaha mengembangkan suatu 

aplikasi perkuliahan dengan Video On Demand (VOD), maka judul yang diangkat 

adalah “Pengembangan Aplikasi Perkuliahan Dengan Video On Demand 

Menggunakan Aplikasi Camtasia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang aplikasi perkuliahan dengan Video On Demand 

(VOD) dalam proses belajar mengajar? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian ini antara lain : 

1. Pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

konsep waterfall, pada tahap pemodelan menggunakan pemodelan 

tersetruktur (data flow diagram). 

2. Pengembangan sistem menggunakan konsep waterfall hanya sampai tahap 

integrasi dan testing sistem. 

3. Pengembangan aplikasi ini membahas upload dan download materi  video dari 

Website. 

4. Perancangan desain aplikasi perkuliahan dengan Video On Demand (VOD) 

dibangun menggunakan aplikasi Camtasia dan Mysql sebagai databasenya. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan suatu  rancangan dan aplikasi 

pengembangan perkuliahan dengan Video On Demand (VOD)menggunakan 

Camtasia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dalam pembuatan aplikasi ini penulis menyimpulkan beberapa manfaat 

antara lain : 

1. Bagi Pengguna ( Mahasiswa) 

a. Membantu Mahasiswa dalam proses belajar. 

b. Meningkatkan minat belajar mahasiswa baik dalam menngerjakan tugas 

dan mendapatkan materi belajar dalam bentuk video. 

2. Bagi Tempat Penelitian 

a. Mampu menyediakan media belajar yang lebih efektif 

b. Meningkatkan kualitas bagi  tempat penelitian 

3. Bagi Peneliti 

a. Mampu menerapkan ilmu yang berhubungan dengan komputer, seperti 

aplikasi camtasia studio 7 

b. Mampu menerapkan aplikasi berbasis video on demand pada perangkat 

lunak 

c. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai video on demand   

d. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menrah gelar sarjana S1 

Program Studi Teknik Informatika Perguruan Tinggi Teknokrat 

Bandarlampung 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulisan terbagi menjadi 5 bab yang secara 

singkat diuraikan sebagi berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penellitian, keaslian 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan serta 

mendukung penelitian dan tentang tools(alat bantu) yang digunakan 

dalam membangun aplikasi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metodelogi penelitian yang digunakan oleh peneliti, baik 

pengumpulan data, alat dan bahasa serta desain aplikasi. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis pembuatan aplikasi berdasarkan 

metodologi pengembangan yang digunakan dan hasil dari pengujian 

pada aplikasi. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang dikemukakan oleh 

peneliti guna pengembangan aplikasi dan penelitian selanjutnya. 

 

 


