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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era informasi sedang berkembang pesat di Indonesia. Informasi dibutuhkan 

oleh semua orang untuk mengetahui perkembangan yang mereka ikuti. Informasi 

menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan dan dengan melalui media 

informasi sebuah pesan dapat tersampaikan dengan baik jika media yang dibuat 

tepat kepada sasaran dan informasi yang disampaikan bermanfaat bagi pembuat dan 

target. Kehadiran multimedia dijadikan sebagai alat bantu dalam menyediakan 

informasi secara mudah dan efisien (Wulandari, 2017). 

Salah satu kemajuan teknologi informasi pada saat ini adalah aplikasi 

mutimedia. Multimedia adalah salah satu cara yang tepat untuk mempermudah 

penyampaian suatu informasi tertentu dalam bentuk visual, dengan adanya 

multimedia telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer yaitu 

melaui media gambar, teks, audio (suara), animasi dan video. Gambar yang saling 

berinteraksi dan berintegrasi satu sama lain dikarenakan komputer multimedia 

mampu menghasilkan sesuatu yang biasa menjadi lebih menarik, salah satunya 

dengan adanya animasi 3D. Animasi 3D mampu memberikan gambar bergerak 

dalam ruang digital 3D. Penggunaan animasi 3D saat ini bukan hanya untuk game 

saja, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai sarana media informasi dan promosi yang 

telah melebar ke banyak aspek di dalam instansi atau perusahaan sehingga 

mengalami sebuah perkembangan yang signifikan, salah satunya adalah sekolah 

(Lestari, 2017). 

SDIT Darussalam Kota Palopo adalah Sekolah Swasta yang terletak di Jln. 

Kiai Haji Muhammad Ramli No.2 Palopo, Batupasi, Kec. Wara Utara, Kota Palopo. 

Sekolah ini menggunakan Agama Islam sebagai pegangan utama pendidikan 

Agamanya. SDIT Darussalam Kota Palopo dalam menyampaikan informasi kepada 

masyarakat masih menggunakan dengan cara konvensional seperti, penggunaan 

media brosur yang disebarkan melalui selembaran kertas. Media yang digunakan 

tersebut tidak efektif digunakan karena tidak efisien dari segi pembiayaan dan 

tidak ramah lingkungan. Selain itu penyampaian informasi juga dilakukan 

menggunkan media sosial seperti facebook dan instagram yang masih menyajikan 
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tampilan sekolah secara terbatas dan masih dalam bentuk gambar. Oleh karena itu 

dengan teknologi yang bisa dimanfaatkan sebagai media informasi SDIT 

Darussalam Kota Palopo adalah video profil sekolah berbasis 3D. Pembuatan 

video profil berbasis 3D ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat luas yang berhubungan dengan keberadaan SDIT Darussalam Kota 

Palopo. 

Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul 

“Perancangan dan Pembuatan Video Profil SDIT Darussalam Kota Palopo 

Berbasis 3D”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah bagaimana merancang dan membuat Video Profil SDIT Darussalam Kota 

Palopo Berbasis 3D? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat Video Profil SDIT 

Darussalam Kota Palopo Berbasis 3D. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat masing-masing 

kepada: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Studi kasus dalam pembuatan Video Profil Berbasis 3D sebagai aplikasi dari 

ilmu yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah dan sebagai pembekalan 

dalam menghadapi dunia kerja dengan sarat teknologi informasi. 

2. Manfaat Bagi Dunia Akademik 

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan suatu referensi yang 

berguna dalam perkembangan dunia akademik khususnya dalam penelitian- 

penelitian yang akan datang. Dapat pula memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan teknologi informasi dalam dunia ilmu pengetahuan. 

3. Manfaat Terhadap SDIT Darussalam Kota Palopo 

Adanya pembuatan video profil ini dapat memberikan kemudahan kepada 

pihak sekolah untuk memberikan informasi kepada masyarakat/siswa 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori menguraikan berbagai teori-teori yang akan dibahas dalam 

penelitian. Tujuan kajian teori yaitu untuk memberikan pemahaman tentang konsep 

dasar dari penelitian ini. 

1. Konsep Dasar Perancangan 

a. Perancangan 

Menurut Ladjamudin dalam bukunya yang berjudul Analisis & Desain 

Sistem Informasi (2005:39), menyebutkan bahwa perancangan adalah suatu 

kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari 

pemilihan alternatif sistem yang terbaik. 

Menurut Maulana, (2018:27). Perancangan adalah penggambaran, 

perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang 

terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Sedangkan, Kusrini, dkk 

(2007:79), menjelaskan bahwa perancangan adalah proses pengembangan 

spesifikasi sistem baru berdasarkan hasil rekomendasi analisis sistem. Berdasarkan 

definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah suatu proses 

untuk membuat dan mendesain sistem yang baru. 

b. Pembuatan 

Menurut Maryanti, dkk (2017:6), “Pembuatan adalah pemilihan dan 

menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang 

berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan- 

kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai satu hasil tertentu.” 

Menurut Yunus, (2006:22), “Pembuatan adalah keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang 

akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.” Anwar, 

(2018) Mengungkapkan pembuatan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-

tujuan organisasi dan penentuan strategi, prosedur-prosedur, program-program 

dari alternatif-alternatif yang ada. Jika ditempuh setiap tahapan itu secara 

konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.  
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan 

merupakan kegiatan menciptakan/memproses sesuatu. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menciptakan sesuatu dengan beberapa cara atau langkah untuk mencapai 

satu hasil tertentu. 

2. Video 

Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan 

gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi. Video juga 

dapat digunakan dalam aplikasi teknik, keilmuan, produksi, dan keamanan. Istilah 

video juga digunakan sebagai singkatan video tape, perekam video dan pemutar 

video. (Akbar dan Munandar 2018). 

Video adalah alat atau media yang dapat menunjukkan benda yang nyata. 

Video sebagai media digital yang dapat menunjukkan bentuk susunan atau urutan 

gambar-gambar runtut dan memberikan ilusi, gambaran serta fantasi kepada 

gambar yang bergerak. Video menyediakan suatu kaedah penyaluran suatu 

informasi yang amat menarik dan live. (Limbong dan Simarmata, 2020 : 60). 

Video merupakan teknologi yang gunanya menangkap, merekam, memproses, 

mentransmisikan serta menata ulang sebuah gambar bergerak. Biasanya 

menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. (Sriadhi, dkk 

2020:1). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Video 

merupakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. 

3. Profil 

Menurut Rendro, (2010:318) Profil merupakan halaman yang unik, dimana 

pengguna dapat menampilkan sosok mereka. Umumnya, profil disusun berdasarkan 

pertanyaan yang mengacu ada usia, lokasi. Beberapa situs juga mengizinkan 

penggunanya mengupload foto profil, konten multimedia serta memodivikasi 

tampilan profil, status serta apikasi (seperti facebook ) untuk membuat profil-profil 

mereka tampil semakin menarik. 

Menurut Lilis, (2014:48) Profil adalah rubrik yang menampilkan sosok 

yang ditokohkan dalam bentuk paparan biografi singkat tokoh dan dijadikan 

tauladan. Disajikan dalam bentuk wawancara atau deskripsi biografi singkat profil. 

Menurut Wulandari, (2017) Profil adalah pandangan sisi, garis besar, atau biografi 

dari diri seseorang atau kelompok yang memiliki usia yang sama, profil grafik, 
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diagram, atau tulisan yang menjelaskan suatu keadaan yang mengacu pada data 

seseorang atau sesuatu serta profil adalah pandangan mengenai sesorang. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa profil 

adalah suatu gambaran secara garis besar tergantung dari segi mana 

memandangnya. Misalkan dari segi seninya profil dapat diartikan sebagai 

gambaran atau sketsa tampilan yang dilihat. Sedangkan bila dilihat dari segi 

statistiknya profil adalah sekumpulan data yang menjelaskan sesuatu dalam bentuk 

grafik atau tabel. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan profil adalah 

gambaran tentang Sekolah Dasar Islam Terpadu Darussalam Kota Palopo yang 

dipandang dari segi informasinya. 

4. Video Profil 

Menurut Sunarya, dkk (2017) video profil merupakan salah satu media yang 

efektif dalam mempropagandagakan perusahaan, produk, hingga propaganda untuk 

potensi daerah. Dengan komunikasi melalui audio fisual tentunya penyampaian 

propaganda atau promosi semakin efektif. 

Menurut Ramayanti, dkk ( 2019:85) video profil merupakan media untuk 

mengonfirmasikan hal-hal yang dianggap perlu bagi khalayak yang menjadi 

stakehodernya. Informasi yang dimuat pada video profil seperti perusahaan atau 

instansi dapat berupa prestasi-prestasi yang telah dicapai, kemampuan dari 

karyawan maupun karya-karya yang telah dicaptakan, selain itu juga mengenalkan 

bagaimana sejarah, visi dan misi dari sebuah instansi. 

Video profil adalah sebuah gambaran informasi tentang riwayat seseorang 

atau sebuah instansi yang telah mencapai suatu pencapaian kesuksesan dari hal 

produksi atau hasil karya yang telah dihasilkan dan diterima dikalangan 

masyarakat umum. Informasi tersebut disebarkan berbentuk audio visual atau 

video (Apriliani, dkk 2019).  

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan 

bahwa video profil merupakan suatu media yang efektif yang dapat digunakan 

untuk menyebarkan suatu informasi yang penting tentang perusahaan atau institusi 

kepada masyarakat luar. 

5. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) 

Sekolah Islam Terpadu pada hakekatnya adalah sekolah yang 
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mengimplementasikan konsep pendidikan islam berlandaskan Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Dalam aplikasinya sekolah islam terpadu diartikan sebagai sekolah yang 

menerapkan pendekatan penyelanggarakan dengan memadukan pendidikan umum 

dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Sekolah islam terpadu juga 

menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat 

mengoptimalkan ranah kognitif, afektif, dan konatif. Sekolah islam terpadu juga 

memadukan pendidikan aqliyah, ruhiyah dan jasaddiyah. Dalam 

penyelenggaraannya memadukan ketellibatan dan partisipasi aktif lingkungan 

belajar yaitu sekolah, rumah dan masyarakat (Novitasari 2018). 

Sekolah Islam Terpadu yang muncul sebagai alternatif solusi dari 

keresahan sebagai masyarakat muslim yang menginginkan adanya sebuah institusi 

pendidikan islam yamg berkomitmen mengamalkan nilai-nilai islam dalam 

sistemnya, dan bertujuan agar siswanya mempunyai kompetensi seimbang antara 

ilmu kauniayah dengan ilmu qauliyah, antara fikryah, Ruhiyyah dan Jasadiyyah, 

sehingga mampu melahirkan generasi muda muslim yang berilmu, berwawasan 

luas dan bermanfaat bagi ummat (Novitasari 2018).   

Agustina, Suntoro dan Nurmalisa (2013) mengemukakan tentang Sekolah 

islam terpadu adalah sekolah yang menyeimbangkan antara pendidikan agama dan 

juga pendidikan umum, namun dalam segi kualitas pun sebenarnya tidak kalah 

dengan sekolah umum yang ada. Karena sekolah islam terpadu berusaha 

mencerdaskan dan membekali para generasi dengan ilmu agama dan juga 

duniawi, dengan meningkatkan prestasi belajar dan proses belajar yang pada 

hakikatnya prestasi belajar adalah hasil akhir dari proses belajar 

Alamat website SDIT Darussalam Kota Palopo yaitu 

https://sites.google.com/view/ppdbsditdarussalampalopo. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 

https://sites.google.com/view/ppdbsditdarussalampalopo
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Gambar 1. Tampilan website SDIT Darusallam Kota Palopo 

6. 3D 

Faiztyan, dkk (2015:208) mengemukakan bahwa 3D adalah sebuah 

objek/ruang yang memiliki panjang, lebar dan tinggi yang memiliki bentuk. 3D 

tidak hanya digunakan dalam matematika dan fisika saja melainkan dibidang 

grafis, seni, animasi, komputer dan lain-lain. 

Menurut Fauzi (2019), 3D adalah bentuk dari benda yang memiliki 

panjang, lebar, dan tinggi. 3D memiliki teknik penggambaran yang berpatokan 

pada titik koordinat sumbu x(datar), sumbu y (tegak), dan sumbu z (miring). 

Representasi dari data geometrik 3D sebagai hasil dari pemrosesan dan pemberian 

efek cahaya terhadap grafika komputer 2D. 3D, biasanya digunakan dalam 

penanganan grafis. 3D secara umum merujuk pada kemampuan dari sebuah video 

card (link). Didalam grafika komputer, 3D merupakan bentuk grafik yang 

menggunakan representasi data geometrik 3D.  

3D adalah sebuah objek atau ruang yang memiliki panjang, lebar, dan 

tinggi yang memiliki bentuk. Konsep 3D menunjukkan sebuah objek atau ruang 

yang memiliki 3D geometris terdiri dari; kedalaman, lebar, dan tinggi. Contoh 3D 

suatu objek/benda adalah bola, piramida atau benda spasial seperti kotak sepatu. 

Karakteristik 3D mengacu pada 3D spasial, bahwa 3D menunjukkan suatu titik 

koordinat Cartesian X, Y dan Z. Penggunaan istilah 3D ini dapat digunakan 

diberbagai bidang dan sering dikaitkan dengan hal-hal lain seperti spesifikasi 

kualitatif tambahan (misalnya: grafis 3D, 3D video, film 3D, kacamata 3D, suara 

3D). Telah banyak kemudahan-kemudahan dan feature-feature baru yang 
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dikeluarkan oleh pihak vendor dalam upaya untuk semakin memikat konsumen 

dengan produk mereka. (Nugroho dan Pramono 2017).  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 3D adalah 

bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Istilah ini biasanya 

digunakan dalam bidang grafis, seni, animasi, komputer dan matematika. 

7. SketchUp 

Menurut Santosa dan Fauziah (2019:71), SketchUp adalah salah satu dari 

banyak perangkat lunak yang mengembangkan pemodelan dan animasi 3D. 

SketchUp telah diaplikasikan oleh para praktisi di bidang arsitektur, keteknikan 

sipil, movie maker, game-developer, desainer grafis, ilustrator dan berbagai 

kebutuhan pemodelan 3D lainnya. Keunggulan SketchUp dibandingkan dengan 

perangkat lunak pemodelan 3D lainnya adalah ramah pengguna, yang berarti bahwa 

sketchup dirancang akrab sangat mudah digunakan berbagai kalangan tanpa harus 

menguasai teknik rumit maupun penghitungan yang kompleks. 

Menurut Fardani, (2017) Sketchup adalah perangkat lunak pemodelan 3D 

yang dirancang untuk arsitek, insinyur sipil, pembuatan film, pengembang 

permainan, aplikasi, dan profesi lain yang terkait bidang 3D. Sketchup pertama kali 

dirilis oleh Last Software pada tahun 2000. Sejak Google mengakuisisi Last 

Software pada tahun 2006, Sketchup lebih dikenal dengan nama Google Sketchup 

dan telah berhasil berkembang dengan pesat. Keunggulan Sketchup dibanding 

perangkat lunak lain diantaranya adalah : 

a. Antarmuka yang mudah dimengerti dan menarik, sehingga mudah digunakan 

bagi pemula sekalipun. 

b. Dukungan berbagai open source plugin yang akan memudahkan kinerja 

Sketchup. 

c. Warehouse atau gudang model 3D yang sangat lengkap dan terorganisir 

sehingga memudahkan pengguna dalam mencari model 3D. 

Wahyudin, dkk (2015)  berpendapat bahwa SketchUp adalah sebuah program 

grafis 3D paling banyak penggunannya saat ini. Tercatat lebih dari 30 juta pengguna 

SketchUp dan terus betambah. SketchUp dibuat pada tahun 1999 oleh sebuah perusahaan 

bernama Last Software, kemudian pada tahun 2006 dibeli oleh raksasa mesin pencari 

Google dengan tujuan untuk di-integrasikan dengan proyek ambisius mereka Google 

Earth. Berikut Fungsi dari tool tersebut : 
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Tabel 1. Fungsi-fungsi tools panel sketchUp 
No. Gambar Nama Tools Penjelasan 

1. 

 

 

Select Berfungsi untuk menyeleksi objek-objek yang ada 

di area. 

2. 
 

 
Line Berfungsi untuk membuat objek garis lurus. 

3. 

 

4. 

 
 

5. 
 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 

13. 

 

14. 

 
 

15. 

 
 

16. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rectangle 

 
 

Circle  

Arc 

Make component 

Eraser 

Tape measure 
 

Paint bucket 

 
 

Push/pull 

 
 

Move  

Rotate 

 Offset 

 

Orbit  

Pan 

Zoom 

Berfungsi untuk membuat objek berbentuk persegi 

empat. 

Membuat bidang lingkaran.  

Membuat garis lengkung. 

Berfungsi membuat objek-objek yang terseleksi 

menjadi satu bagian/komponen. 

Menghapus bagian yang tidak diinginkan 

Mengukur garis atau membuat garis bantuan. 

Berfungsi untuk menambahkan material warna, 

texture pada sisi objek. 

 

Memberikan volume ketinggian atau ketebalan 

pada sebuah bidang ke atas atau ke bawah. 

 

Berfungsi untuk pindah objek. 
 

Memutar model ke arah yang ditentukan. 

 

Membuat kloningan dari grid sisi objek yang 

terseleksi. 

 

Orbit digunakan untuk merotasi view terhadap 

objek. 

 

digunakan untuk memindahkan posisi view 

terhadap objek. 
 

Berfungsi untuk menzoom out / zoom in view 

terhadap objek. 

Sumber: (Wahyudin, dkk 2015) 

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sketch Up 

merupakan salah satu aplikasi yang mempunyai fungsi dalam desain grafis 3D 

yang digunakan dan dirancang untuk para profesional dibidang teknik sipil, 

arsitektur, dalam pembuatan game, film, dan rancangan yang terkait didalamnya. 

8. Microsoft Visio 

Menurut Permana, (2018) Microsoft Visio merupakan aplikasi komputer 

yang sering digunakan untuk membuat diagram, diagram alir flowchart, 

brainstorm, dan skema jaringan. Aplikasi ini digunakan untuk membuat aliran data 
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dan rancangan sistem yang akan dibuat. 

Microsoft Visio merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat 

diagram dan flowchart. Aplikasi ini menyediakan banyak fasilitas pembuatan 

diagram dan flowchart untuk menggambarkan informasi dan sistem, dari penjelasan 

dalam bentuk teks menjadi bentuk diagram gambar disertai penjelasan singkat. 

Untuk mempelajari Microsoft Visio, tidak diperlukan teknik yang tinggi karena 

Microsoft Visio sangat mudah untuk digunakan dan diimplementasikan. (Wahana, 

2013:1). 

Microsoft Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering 

digunakan untuk membuat diagram, diagram alir flowchart, brainstorm, dan skema 

jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik 

vektor untuk membuat diagram-diagramnya. (Riyanto, 2018). Berdasarkan 

definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Microsoft Visio digunakan 

untuk membuat diagram, merancang dan menggambarkan alur kerja sistem yang 

akan dibuat secara sederhana. 

9. Corel Draw 

Menurut Adi (2017:1), Corel Draw merupakan salah satu aplikasi untuk 

membuat gambar vektor. Gambar vektor sendiri adalah gambar yang dihasilkan 

dari kumpulan garis dan bidang yang membentuk sebuah desain. Gambar vektor 

relatif lebih mudah dipelajari. Berbeda dengan Bitmap, dimana gambar dihasilkan 

dengan titik-titik berwarna (pixel) yang membentuk sebuah bidang/desain 

sehingga kerumitan-kerumitan sering berpengaruh terhadap hasil. 

Menurut Sulianta (2011:1), CorelDraw adalah perangkat lunak oleh grafis 

berbasis Vektor, yang memungkinkan pengguna mengelola grafis tanpa dibatasi 

seberapa besar ukuran objeknya. Dengan demikian, walau objek grafis dibuat lebih 

besar atu lebih kecil sesuai kebutuhan, kualitas image akan tetap dipertahankan. 

Tidak hanya kemampuan merancang grafis, CorelDraw memiliki berbagai 

kelebihan dan fitur lainnya, karena perangkat lunak ini dilengkapi dengan berbagai 

tool editing untuk mengelola dan memodifikasi berbagai atribur objek grafis 

seperti : tingkat kontras, color balance, menambahkan berbagai efek khusus, juga 

mengubah format warna dari RGB menjadi CMYK, dan masih banyak lagi. Banyak 

hal yang dapat dikerjakan dengan software ini seperti membuat kartu nama, kartu 
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undangan, banner, logo perusahaan, poster, stiker, kalender, peta, dan lain 

sebagainya. 

Menurut Atika (2019:39), CorelDraw adalah suatu paket software gratis, 

bukan hanya sebuah editor gambar berbasis vektor. Peralatan-peralatan yang ada 

memungkinkan penggunaanya untuk mengatur kontras. Keseimbangan warna 

bahkan mengubah dari mode RGB (Red Green Blue) menjadi CMYK (Cyan 

Magenta Yellow). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Corel Draw merupakan program komputer editor grafik vektor yang berfungsi 

untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, 

dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. 

10. Adobe Premiere Pro 

Menurut Madcoms (2009:1), Adobe Premiere Pro merupakan program 

pengolah video profesional yang sangat populer pada saat sekarang ini. 

Kelengkapan fasilitas dalam program ini memberikan kemudahan dalam proses 

editing video. Selain itu, tampilan jendela dalam program ini juga dibuat 

menyerupai hardware pengolah video analog sehingga dapat membuat kita 

merasa lebih asyik dalam bekerja. 

Menurut Karsanto, (2007:1) Adobe Premiere Pro merupakan program 

pengolah video yang lebih dikenal dengan istilah editing video dan dapat dibawa 

kedalam berbagai format, seperti avi, vcd, dvd, ,mpg, dan yang lainnya. Program 

ini menawarkan pengoperasian yang relatif mudah, dan fitur-fitur yang istimewa 

dalam menghasilkan suatu karya video. 

Menurut Rossy, (2007:15) Adobe Premiere Pro merupakan salah satu 

software video editing non-linear yang melakukan editing setiap frame secara 

individual tanpa mempengaruhi frame-frame lainnya. Adobe Premiere Pro 

mendistribusikan video yang akan diedit dalam beberapa track yang tidak saling 

mempengaruhi. Proyek yang akan dibangun ditampilkan dalam bentuk timeline 

dengan time rule yang dapat ditentukan intervalnya.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut penulis menyimpilkan bahwa Adobe 

Premiere Pro merupakan salah satu software yang digunakan untuk editing video. 

11. Adobe Flash Proffesional CS6 

Menurut Sa’ad, (2020:42) Adobe Flash Proffesional CS6 adalah program 
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animasi yang telah banyak digunakan oleh para Animator untuk menghasilkan 

animasi yang professional. Di antara program animasi, Adobe Flash merupakan 

program yang paling flaksibel dalam pembuatan animasi seperti, animasi interaktif, 

game company profile, presentasi, film, dan animasi yang digunakan dalam web. 

Menurut Ichwan  (2015:143), Adobe Flash Proffesional CS6 adalah salah 

satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe Systems. 

Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar. 

Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension, swf dan 

dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash 

menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript. 

Menurut Rezki, (2018) Adobe Flash Proffesional Cs6 merupakan salah 

satu software yang mampu mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan 

multimedia. Kinerja Flash dapat juga dikombinasikan dengan program-program 

lain, Flash dapat diaplikasikan untuk pembuatan animasi kartun, animasi 

interaktif, efek-efek animasi, banner iklan, website, game, presentasi, dan 

sebagainya. Adobe Flash Proffesional Cs6 menawarkan beberapa pembaruan 

yang lengkap dengan penawaran pengguna lebih menyenangkan. Fasilitas seperti 

3D Effects atau transformations dapat digunakan untuk membuat efek-efek 

animasi 3D yang menarik.  

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan tersebut maka penulis 

menyimpulkan bahwa Adobe Flash Proffesional Cs6 adalah salah satu software 

yang digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar. 

12. Informasi 

Menurut Anggareni dan Irviani (2017:12), informasi dapat didefinisikan 

sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan. 

Menurut Sutarni dan Sukardi (2008:109), informasi adalah pesan uraian 

yang berisi keterangan tentang sesuatu (objek/peristiwa/masalah) yangn 

disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan agar mereka 

mengetahui atau memahaminya. Sedangkan, Iswandy (2015) mengemukakan 

bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 
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penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat 

mendatang. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan 

dikelolah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan 

bermanfaat bagi penerimanya. 

13. UML (Unified Modelling Language) 

Menurut Shalahuddin dan Rosa (2015) Unfied Modelling Language (UML) 

merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah 

sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks khusus. UML adalah sebuah 

bahasa yang telah menjadi standar industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menawarkan sebuah standar 

untuk merancang sebuah sistem. Dengan menggunakan UML kita dapat membuat 

model untuk semua jenis aplikasi perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat 

berjalan pada perangkat keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis 

dalam bahasa pemograman apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan class 

dan operation dalam konsep dasarnya, maka lebih cocok untuk penulisan perangkat 

lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek seperti C++,Java dan VB.Net. 

Menurut Heriyanto, (2018) Unfied Modelling Language (UML) adalah 

sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, 

menspesifikasikan dari sebuah sistem pengembangan software berbasis 

berorientasi pada objek. Sedangkan, Hendini, (2016) Unfied Modelling Language 

(UML) adalah metodologi dalam pengembangan sistem berorientasi objek dan juga 

merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Berdasarkan definisi- 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Unfied Modelling Language (UML) 

adalah bahasa pemodelan yang berbentuk grafis yang digunakan untuk 

memvisualisasi, menspesifikasikan suatu sistem perangkat lunak. 

a. Simbol UML Diagram Use Case 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behaviour) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interkasi 

antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat dan siapa 

saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu (Shalahuddin dan Rosa, 

2015:155). 
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Tabel 2. Simbol diagram use case 
No. Gambar Nama Keterangan 

 

1. 

 

 

 
Nama usecase 

 

Usecase 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit- 
unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor; 
biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja 

di awal frase atau nama usecase 

 
2. 

 
   

 
Actor 

Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 
dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar 
sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi 

walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi 
aktor belum tentu merupakan orang; biasanya 
dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase 
nama aktor. 

3. 
 

 

Association 
Komunikasi antara aktor dan usecase yang 

berpartisipasi pada usecase atau usecase memiliki 
interaksi dengan nama aktor. 

4. 
<<Extend>>  

 
Ekstensi / extend 

Relasi usecase tambahan ke sebuah usecase dimana 
usecase yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau 
tanpa usecase tambahan itu; 

 
<<extend>> 

 

 

 

 

Include Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana 
use case yang ditambahkan memerlukan use case ini 
untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat 
dijalankan. 

5.  

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (2015:156) 

14. Metode Pengujian Black Box 

Menurut Maulana dan Bunyamin (2015), black box adalah pengujian yang 

dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa 

fungsional dari perangkat lunak, dimana pengujian black box ini menitik beratkan 

pada fungsi sistem. 

Menurut Hidayat dan Muttaqin (2018), black box adalah pengujian yang 

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat 

mendefinisikan kompulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi 

fungsional program. 

Menurut Herdiyansyah, Satria, dan Cahyana (2013:3), pengujian black box 

digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak atau yang 

dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan 

keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk 

fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran 

tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi 

kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-
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kesalahannya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

black box adalah pengujian yang dilakukan dengan mengamati hasil eksekusi 

melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Penelitian Hidayat, (2019) dengan judul penelitian “Pembuatan Video Profil 

Perusahaan Berbasis Animasi 3D Di PT. Krakatau Insan Mandiri”. Tujuan 

dari penelitian ini untuk memperkenalkan perusahaan yang bergerak di 

bidang suplier tentang profil, visi, misi dan motto kepada para konsumen 

sehingga dapat memberikan informasi jelas dan dapat diterima kepada para 

konsumen. Metode yang digunakan adalah perancangan perangkat lunak versi 

Luther Sutopo karena metode ini adalah metode yang sesuai pada pembuatan 

profil perusahaan dalam penelitian.  

2. Penelitian Syafrizal, (2019) dengan judul penelitian “Pembuatan Animasi 3D 

Profil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu” adalah 

penelitian yang bertujuan sebagai sarana promosi dan media informasi. Dalam 

pembuatan aplikasi ini didukung penuh dengan tampilan, video, animasi, 

suara, serta teks yang mudah dimengerti sehingga pengguna mendapatkan 

kenyamanan dalam menggunakannya.  

3. Penelitian Ulfa, (2019) dengan  judul penelitian “Perancangan  Animasi 3D 

Profil Gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Sebagai Media 

Informasi” adalah penelitian yang bertujuan untuk merancang animasi 3D 

profil gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah. Hasil dari 

penelitian ini berupa video yang akan di upload di youtube. 

4. Penelitian Rachardi, (2017) dengan judul penelitian “Analisis dan 

Perancangan Video Profil 3D Arsitektural Obyek Wisata Tamansari 

Yogyakarta Sebagai Media Reka Ulang” penelitian ini bertujuan untuk 

membuat video profil 3D arsitektural obyek wisata tamansari Yogyakarta. 

Metode yang digunakan  adalah metode Research and Development (R&D) 

dipilih karena metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, 

yakni menghasilkan suatu produk berupa aplikasi video profil 3D arsitektural 
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obyek wisata tamansari Yogyakarta.  

5. Penelitian Sutrisno, (2015) dengan judul penelitian “Pembuatan Video Profil 

Sekolah Dasar Negeri Menadi Kabupaten Pacitan Berbasis Multimedia” 

penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan video profil Sekolah Dasar 

Negeri Menadi Kabupaten Pacitan yang dapat dijadikan sebagai media promosi 

dan informasi. Metode yang digunakan adalah metode Research and 

Development (R&D) dipilih karena metode ini sesuai dengan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, yakni menghasilkan suatu produk berupa 

aplikasi video profil Sekolah Dasar Negeri Menadi Kabupaten Pacitan.  

2.3 Kerangka Pikir 

SDIT Darussalam Kota Palopo merupakan SD swasta yang berada di Jl. 

KH. M Ramli No.2 Kota Palopo. Sekolah ini menggunkan agama islam sebagai 

pegangan utama pendidikan agamanya. Permasalahan yang terjadi di SDIT 

Darussalam adalah penyampaian informasi mengenai SDIT Darussalam masih 

bersifat konvensional, seperti menggunakan media brosur dan spanduk. Solusi 

yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu membuat video 

profil SDIT Darussalam berbasis 3D. Diharapkan dengan adanya video profil 

SDIT Darussalam maka informasi yang disampaikan kepada masyrakat dapat 

tersampaikan dengan cepat dan akurat. Kerangka pikir penelitian ini dibuat dalam 

bentuk skema seperti gambar berikut: 
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Gambar 2. Kerangka pikir 
 

 

 

SDIT Darussalam Kota Palopo merupakan SD swasta yang berada di Jl. KH. 

M Ramli No.2 Kota Palopo. Sekolah ini menggunakan agama islam sebagai 

pegangan utama pendidikan agamanya. 

Permasalahan yang terjadi di SDIT Darussalam adalah penyampaian 

informasi mengenai SDIT Darussalam masih bersifat konvensional, seperti 

menggunakan media brosur, selain itu penyampaian informasi juga dilakukan 

menggunakan media sosial seperti facebook dan instagram yang masih 

menyajikan tampilan sekolah secara terbatas dan masih dalam bentuk 

gambar. 

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu 

membuat video profil SDIT Darussalam berbasis 3D. 

Diharapkan dengan adanya video profil SDIT Darussalam maka informasi 

yang disampaikan kepada masyrakat dapat tersampaikan dengan cepat dan 

akurat. 
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