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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era informasi sedang berkembang pesat di Indonesia. Informasi menjadi 

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

tersebut sebuah pesan dapat tersampaikan dengan baik jika media yang dibuat 

tepat kepada sasaran dan informasi yang disampaikan bermanfaat bagi pembuat 

dan target. Dengan hadirnya multimedia dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam 

menyediakan informasi secara mudah dan efisisen. Informasi saat ini   dibutuhkan 

oleh semua orang untuk mengetahui perkembangan yang mereka ikuti 

(Wulandari, 2017). 

Salah satu kemajuan teknologi informasi pada saat ini adalah aplikasi 

multimedia. Multimedia adalah salah satu cara yang tepat dalam menyampaikan 

suatu informasi tertentu dalam bentuk visual. Dengan adanya multimedia telah 

mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer yaitu melalui media 

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

satu sama lain dikarenakan komputer multimedia mampu menghasilkan sesuatu 

yang biasa menjadi lebih menarik, salah satunya dengan adanya animasi (3D). 

Penggunaan animasi 3D saat ini bukan hanya untuk game saja, tetapi bisa 

dimanfaatkan sebagai sarana media informasi dan promosi yang telah melebar 

kebanyak aspek di dalam instansi atau perusahaan sehingga mengalami sebuah 

perkembangan yang signifikan, salah satunya adalah sekolah. Animasi tiga 

dimensi (3D) mampu memberikan gambar bergerak dalam ruang digital 3D 

(lestari, 2017) 

Sekolah Menengah Kejuruan Andika Mebali adalah salah satu sekolah 

swasta yang beralamat di Jl. Danglu, Kel. Rante Kalua, Kec. Mengkendek, Kab. 

Tana Toraja. Sekolah Menengah Kejuruan Andika Mebali memiliki 6 Jurusan 

yaitu Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Bisnis Sepeda Motor, Teknik Bisnis 

Konstruksi dan Properti, Teknik Geologi Pertambangan, Alat Berat, dan yang 

terakhir adalah Otomotif. Sekolah Menengah Kejuruan Andika Mebali dalam 

menyampaikan informasi mengenai tentang profil sekolah dalam bentuk sebuah 

video masih belum ada. Yang ada hanya website sekolah yang didalamnya hanya 
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ada informasi yang berbentuk teks dan gambar. Serta masih menggunakan cara-

cara konvensional seperti penyebaran brosur-brosur, spanduk dan masih secara 

lisan, biayanya pun relatif mahal. Oleh karena itu pembuatan profil berbasis 3D 

bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas yang berhubungan 

dengan keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan Andika Mebali. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka penulis melakukan 

penelitian dengan mengambil judul yaitu “Pembuatan Video Profil Sekolah 

Menengah Kejuruan Andika Mebali Berbasis Tiga Dimensi”. Diharapkan 

dengan pembuatan video profil ini masyarakat luas mudah mendapatkan 

informasi tentang profil Sekolah Menengah Kejuruan Andika Mebali. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah bagaimakah membuat video profil Sekolah Menengah Kejuruan Andika 

Mebali berbasis 3D? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat video profil Sekolah 

Menengah Kejuruan Andika Mebali berbasis 3D. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu: 

1. Manfaat bagi Penulis 

Merupakan penerapan dari pengetahuan yang di peroleh penulis selama 

duduk dibangku kuliah dan sebagai pembekalan dalam menghadapi dunia kerja. 

2. Manfaat bagi Universitas  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti lain yang berminat di masa yang akan datang. 

3. Manfaat bagi instansi  

Dengan adanya pembuatan video profil ini dapat memberikan kemudahan 

kepada pihak sekolah untuk memberikan informasi kepada siswa/siswi. 
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BAB II 

PEMBAHASAN  

2.1 Kajian Teori 

1. Pembuatan  

 Anwar, (2018) Jika ditempuh setiap tahapan secara konsisten akan 

mengarah pada hasil yang di inginkan, maka pembuatan merupakan pemilihan 

atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan proyek, 

program, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. 

Jika ditempuh setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang di 

inginkan. 

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

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

berkaitan dengan masa yang akan datang dengan menggambarkan dan 

merumuskan kegiaan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai 

satu hasil tertentu. 

 Berasarkan defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa pembuatan adalah 

kegiatan meciptakan atau memproses sesuatu. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meciptakan sesuatu dengan beberapa langkah untuk mencapai sebuah hasil 

tertentu. 

2. Definisi Video  

Akbar dan Munandar (2018) Kata video berasal dari kata latin, yang 

berarti “saya lihat”. Video adalah teknologi dengan pemrosesan sinyal elektronik 

yang mewakilkan gambar bergerak. Video juga dapat digunakan dalam aplikasi 

teknik, keilmuan, produksi, dan keamanan. Istilah video juga digunakan sebagai 

singkatan video tape, perekam video dan pemutar video. Aplikasi umum dari 

teknologi video adalah televisi. 

Kasiyanto, (2015:3) video merupakan teknologi yang digunakan untuk 

menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar 

bergerak. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang 

dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Gambar-gambar 

yang digabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan pembacaan gambar 
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disebut dengan frame rate, dengan satuan fps (frame per second). Karena 

dimainkan dalam kecepatan yang tinggi maka tercipta ilusi gerak yang halus, 

semakin besar nilai frame rate maka akan semakin halus pergerakan yang 

ditampilkan. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik atau media 

digital.    

Berdasakan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa video merupakan 

elemen multimedia yang paling kompleks karena penyampaian informasi yang 

lebih komunikatif dibandingkan gambar biasa. Dalam sebuah video, informasi 

disajikan dalam kesatuan utuh dari objek yang dimodifikasi sehigga terlihat saling 

mendukung penggambaran yang seakan terlihat hidup. Walaupun terdiri dari 

elemen-elemen yang sama seperti grafik, suara dan teks, namun bentuk video 

berbeda dengan animasi. 

3. Definisi profil  

Menurut Rendro, (2010:318) profil merupakan sebuah halaman yang unik, 

dimana sang pengguna dapat menampilkan sosoknya. Beberapa situs internet 

mengizinkan penggunanya mengapload foto profil, konten multimedia serta 

memodifikasi tampilan profil, status serta aplikasi (seperti facebook) untuk 

membuat profil-profil mereka tampil semakin menarik. Umumnya profil disusun 

berdasarkan pertanyaan yang mengacu pada usia, dan lokasi. 

Menurut lilis, (2014:48) profil adalah gambaran yang menampilkan sosok 

yang ditokohkan dalam bentuk paparan biografi singkat tokoh dan dijadikan 

tauladan serta disajikan dalam bentuk wawancara atau deskripsi biografi singkat 

profil.  

Kata profil berasal dari bahasa Italia, profilio dan profilare yang berarti 

gambaran garis besar. Arti profil menurut kamus bsar bahasa Indinesia (KBBI) 

adalah pandangan dari samping (tentang wajah orang), lukisan (gambar) orang 

dari saping, sketsa biografi, penampang (tanah, gunung, dan sebagainya), grafik 

atau ikhtisar uang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Profil adalah grafik, 

diagram, atau tulisan yang menjelaskan suatu keadaaan yang mengacu pada data 

seseorang atau sesuatu serta profil adalah pandangan mengenai seseorang. Profil 

merupakan pandangan sisi, garis besar, atau biografi dari diri seseorang atau 

kelompok yang memiliki usia yang sama. 
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Berdasarkam definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa profil adalah 

suatu gambaran secara garis besar tergantung dari segi mana memandangnya. 

Misalnya dari segi seninya profil dapat diartikan sebagai gambaran atau sketsa 

tampilan yang dilihat. Sedangkan jika dilihat dari segi statistiknya profil adalah 

sekumpulan data yang menjelaskan sesuatu dalam bentuk grafikatau tabel.          

4. Definisi Video Profil 

Menurut Surtrisno dan Ahmad, (2015:26) video profil merupakan salah 

satu media yang efektif dalam memasarkan atau mempromosikan perusahaan, 

produk, hingga promosi untuk petensi daerah. Selain dikemas dalam format linear 

(dioperasikan melalui media player seperti VCD dan DVD), juga dapat di 

produksi melalui format CD interaksi di operasikan melalui komputer. Dengan 

komunikasi melalui audio dan visual tentunya penyampain pemasaran atau 

promosi semakin efektif dan efisien. 

Menurut Ramayanti, dkk (2019:85) video profil perusahaan atau instansi 

merupakan media untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu bagi 

masyarakat luas yang menjadi pihak terkaitnya. Informasi yang dimuat pada video 

profil perusahaan atau institusi tersebut dapat berupa prestasi–prestasi yang telah 

dicapai, kemampuan dari karyawan maupun karya-karya yang telah diciptakan. 

Selain itu, juga mengenalkan bagaimana sejarah, visi dan misi dari perusahaan 

tersebut yang sesuai dengan apa yang dicapai oleh instansi ataupun lembaga 

seperti LPPM UNRI.  

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa video profil 

merupakan suatu media yang efektif yang dapat digunakan untuk menyebarkan 

suatu informasi penting tentang perusahaan atau institusi kepada masyarakat luar.  

5. Definisi CorelDraw  

Menurut Sulianta, (2011:1) CorelDraw adalah salah satu perangkat lunak 

(software) grafis berbasis vektor, yang memungkinkan penggunanya mengelolah 

garfis tanpa dibatasi seberapa besar ukuran objeknya. Dengan demikian, 

walaupun objek garfis dibuat lebih besar atau lebih kecil sesuai kebutuhan, 

kualitas image akan tetap dipertahankan. Tidak hanya kemampuan merancang 

grafis, CorelDraw memiliki berbagai kelebihan dan fitur lainnya, karena 
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perangkat lunak ini delengkapi dengan berbagai Tool Editing untuk mengelolah 

dan memodifikasi berbagai atribut 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 pernagkat lunak seperti ini seperti: membuat kartu nama, kartu 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. Keseimbangan warna bahkan 

bisa berubah dari mode RGB (Red Green Blue) menjadi CMYK (Cyan Magenta 

Yellow). Peralatan-peralatan yang ada pun memungkinkan penggunaanya untuk 

mengatur kontras. 

a. Lembar kerja CorelDraw  

 

 

Gambar 1.Area kerja CorelDraw 

Sumber: Atika (2019: 40) 

a) Title bar adalah area yang menampilkan judul/nama file sedang dibuka. 

b) Menu bar adalah area yang berisi menu dengan perintah-perintah yang 

dikelompokkan berdasarkan kategori yaitu: file, edit, view, layout, arrage, 

effects, bitmaps,text, table, tools, windows dan help. 

c) Tool bar berisi kumpulan ikon yang memiliki fungsi tertentu dan 

digunakan untuk mempermudah pengaksesan sebuah perintah/ tool. 

d) Property bar adalah bagian yang berisi alat yang aktif (Active Tools) yang 

akan muncul jika pengguna mengklik tools tertentu atau membuat objek 

tertentu. Maka dari itu, property bar dapat berubah-ubah dan tidak sama 
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dan tidak sama antara satu tools dangan tools yang lain. Contoh jika 

pengguna mengklik rectangle tool, maka property bar yang ditampilkan 

adah perintah-perintah yang berkaitan dengan tool tersebut.  

e) Contol windows merupakan kumpulan tombol pengatur tampilan jendela 

CorelDraw atau jendela Drawing yang terdiri dari Minimezi, Maximize 

Restore, Close.  

f) Toolbox merupakan bagian utama berupa tools/alat untuk membuat, 

mengisi, memodifikasi suatu objek ataupun gambar dalam CorelDraw. 

g) Drawing windows merupakan area diluar drawing page yang dapat juga 

digunakan untuk membuat atau memodifikasi objek. 

h) Drawing page merupakan area lembar kerja berbentuk persegi dengan 

ukuran yang bisa diubah-ubah mengacuh pada ukuran standar kertas, 

dimana setiap objek gambar yang terdapat di area tersebut dapat dicetak. 

Area ini juga dekenal sebagai printable area, dan objek yang terdapat 

diluar dari area ini tidak akan ikut tercetak dan akan otomatis terpindah ke  

master page. 

i) Rules merupakan batas horisontal dan vertikal yang digunakan untuk 

menentukan ukuran dan posisi objek pada sebuah gambar. 

j) Color Palette merupakan bagian yang berisi contoh warna default yang 

dapat digunakan untuk langsung mewarnai suatu objek kurva atau text. 

k) Document Navigator adalah area di pojok kiri bawah drawing window 

yang berisi pengontrol untuk berpinda dari satu halaman ke halaman 

gambar yang lain. 

l) Status Bar menampilkan status objek yang sedang aktif dan posisi kursor 

di jendela.  

m) Navigator adalah tombol pada pojok kanan bawah drawing window yang 

berguna untuk membuka tampilan drawing window dalam ukuran yang 

kecil. Tombol tersebut dapat membantu anda untuk bergerak pada gambar 

yang anda kerjakan cara menggunakannya hanya dengan mengklik kiri 

mouse dan menahannya. 

n) Docker jendela yang berisi perintah dan setting(pengaturan) yang relevan 

pada alat (tool) tertentu. 
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Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa CorelDraw 

adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat gambar vektor yang 

berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang percetakan, 

publikasi dan bidang lainnya yang membutuhkan proses visualisasi.  

6.Definisi  Adobe Premiere Pro  

Menurut Jubilee, E (2019:1) Adobe Premiere merupakan software yang 

digunakan untuk mengedit video dan dapat dioperasikan menggunkan komputer 

rumahan. Itu artinya apabila anda memiliki komputer dengan sistem operasi MS 

Windows atau Macintosh (OSX), maka anda sudah bisa menjadi editor video. 

Adobe Premiere merupakan salah satu program editing video yang dikembangkan 

oleh Adobe Systems. Adobe System sendiri merupakan perusahaan perangkat 

lunak yang bergerak dalam bidang grafis, video, animasi dan pengembangan web. 

Adobe merupakan salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia.  

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. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dikatan bahwa Adobe Premiere 

Pro merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menyunting dan 

mendesain film dan video. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membuat desain 

iklan. Dengan desain pengelolahan dan daya kreasi yang tinggi, dapat 

menciptakan karya desain iklan dengan animasi yang indah dan eksklusif.  

7. Animasi 

Pada abad 19 kata orang adalah abad ilmu pengetahuan. Banyak 

penemuan antara lain dalam ilmu fisika dan optik. Pada tahun 1824 Peter Mark 

Reget meneliti tentang kemampuan mata menangkap gerak atau disebut dengan 

Persistence of vision. Persistence of vision ini menjadi dasar kemampuan mata 

manusia menangkap gambar. Kata animasi diambil dari kata Animation to 

Animate, apabila kita melihat dalam kamus bahasa inggris–indonesia artinya 
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kurang hidup atau menghidupkan apa yang hidup atau dihidupkan itu hampir 

segala macam benda atau obyek mati yang ada dibumi. Arti menghidupkan disini 

bukan berarti memberi nyawa yang merupakan hak Tuhan, karena animasi itu 

adalah ilusi sebuah kehidupan walaupun sekarang ini pengertian animasi telah 

melebar hingga memiliki pengertian segala sesuatu yang mempunyai elemen 

gerak namun sekali lagi elemen gerak animasi adalah ilusi. Jadi, kurang lebih 

definisinya adalah menghidupkan segala macam benda atau obyek mati seolah-

olah terlihat hidup bila dinikmati (Prastha, 2017). Berdasarkan defenisi diatas 

maka dapat dikatakan bahwa animasi adalah gambar berrgerak berbentuk dari 

sekumpulan objek yang ddisusun secara berurutan mengikuti pergerakan yang 

telah ditentukan. 

8. Tiga Dimensi (3D) 

Menurut Fauzi, (2019) 3 dimensi biasa disebut 3D adalah bentuk benda 

yang memiliki panjang, lebar dan tinggi. 3 dimensi memiliki teknik 

penggambaran yang berpatokan pada titik koordinat sumbu x (datar), sumbu y 

(tegak), dan sumbu z (miring). Didalam grafika computer, 3 dimensi merupakan 

bentuk grafik yang menggunakan representasi data geometric 3 dimensi. 

Representasi dari data geometrik 3 dimensi sebagai hasil dari pemrosesan dan 

pemberian efek cahaya terhadap grafika komputer 2D. 3 dimensi biasanya 

digunakan dalam penanganan grafis. 3 dimensi secara umum merujuk pada 

kemampuan dari sebuah video card (link).  

 3D atau 3 dimensi adalah sebuah objek atau ruang yang memiliki panjang, 

lebar, dan tinggi yang memiliki bentuk. Contoh tiga dimensi suatu objek / benda 

adalah bola, piramida atau benda spasial seperti kotak sepatu. Konsep tiga 

dimensi menunjukan sebuah objek atau ruang yang memiliki tiga dimensi 

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

mengacu pada tiga dimensi spasial, bahwa 3D menunjukkan suatu titik koordinat 

Cartesian X, Y dan Z.  

Kemajuan dunia komputer grafik khususnya 3D telah berkembang dengan 

sangat pesat saat ini. Penggunaan istilah 3D ini dapat digunakan di berbagai 

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

tambahan (misalnya: grafis tiga dimensi, 3D Video, film 3D, kacamata 3D, suara 



10 

 

 

 

3D). Telah banyak kemudahan-kemudahandan feature-feature baru yang 

dikeluarkan oleh pihak vendor dalam upaya untuk semakin memikat konsumen 

dengan produk mereka (Nugroho, 2017). 

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa 3 dimesi 

merupakan bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Istila ini 

biasanya digunakan dalam bidang grafis, seni, animasi, computer dan matematika.   

 

9. Google SketchUp  

SketchUp merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat atau 

merancang suatu objek dalam bentuk 3D. Menurut Faiztyan, dkk (2015; 2018) 

SketchUp adalah sebuah perangkat lunak pemodelan 3D yang dirancang untuk 

arsitek, insiyur sipil, pembuat film, pengembangan permainan, aplikasi dan 

profesi lain yang terkait bidang 3D. Sedangkan menurut Manullang, (2019; 1) 

Google sketchUp adalah program grafis yang mumpuni dalam membuat desain 3 

dimensi. Ada banyak hasil desain yang bisa dibuat di program grafis ini, misalnya 

membuat desai rumah, mendesain bangunan highrise building, desain landscape, 

desain ruko, dan masih banyak lagi desain yang bisa dibuat dengan program 

handal ini.  

Tabel 1 Fungsi-Fungsi Tools Panel SketchUp 

No Gambar Tools Penjelasan 

    

1 

 Select Berfungsi untuk menyeleksi objek-

objek yang ada di area. 

 

2 
 Line Berfungsi untukmembuat obyek 

garis lurus. 

3 
 Rectangl

e 

Berfungsi untukmembuat obyek 

berbentuk persegiempat. 

4 

 Circle Sama halnya dengan line, namun 

bedanya tools hanya untuk 

membuat obyekberbentuk 

lingkaran. 

5 

 Arc Sama halnya dengan line, namun 

tools ini digunakan

 untukmembuat obyek garis 

lengkung. 
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6 

 Make 

component 

Berfungsi membuat obyek-obyek 

yang terseleksi menjadisatubagian/ 

komponen. 

7 

 Eraser Bedanya dengan eraser yang ada 

pada software 2Dimensi, eraser ini 

hanya untuk menghapus line. 

8 
 Tape 

measure 

Berfungsi untuk membuat 

sebuahgarisputus-putus. 

9 

 Paint 

bucket 

Berfungsi untuk menambahkan 

material / warna / texture 

padasisiobyek. 

10 
 Push / 

pull 

Berfungsi untuk meng-extrude sisi 

obyek yang terseleksi. 

11  Move Berfungsi untuk pindah obyek. 

12  Rotate Rotasi 

13 

 Offset Membuat kloningan dari grid sisi 

obyek yang 

Terseleksi. 

14 

 Orbit Rotate untuk merotasi obyek yang 

terseleksi, sedangkan 

orbitdigunakan untuk merotasi 

view terhadap obyek. 

15 

 Pan Hampir sama dengan fungsi dari 

move, namun bedanya tools ini 

digunakan untukmemindahkan 

posisi view terhadap obyek. 

16 
 Zoom Berfungsi untuk menzoom out / 

zoominview terhadap obyek. 

17 

 Zoom 

extens 

Hampir sama dengan zoom, 

bedanya tools ini membuat kita 

menzoom out view kita terhadap 

seluruh obyek yang adadi area. 

Sumber : Manullang, (2019:1) 

Berikut cara menjalankan SketchUp : 

a. Pertama-tama tentunya anda perlu mengunduh lalu menginstal SketchUp. 

Silahkan pilih versi yang ingin anda gunakan. Setelah instalasi selesai 

selanjutnya kita akan menjalankan SketchUp untuk pertama kali. 

b. Setelah anda selesai melakukan instalasi, silahkan cek shortcut icon di 

desktop, lalu klik dua kali. 

c. Klik learn jika anda ingin tahu lebih banyak tentang SketchUp. 
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d. Saya asumsikan semua menggunakan versi gratis jadi selanjutnya anda 

klik Choose Template. 

 

Gambar 2. Tampilan Awal Aplikasi SketchUp 

Sumber : Manullang, (2019:1) 

Pada Choose Template terdapat banyak pilihan yaitu: 

a. Simple Template (feet and inci) yaitu menampilkan pengaturan dasar style 

dan warna dengan menggunakan satuan feet dan Inci. 

b. Simple Template (Meters) yaitu menampilkan pengaturan dasar style dan 

warna dengan menggunakan satuan meter. 

c. Architectural Design (feet and Inci) yaitu dikonfigurasikan untuk 

arsitektur, satuan yang digunakan feet dan Inch. 

d. Architectural Design (Milimeters) yaitu dikonfigurasikan untuk arsitektur, 

satuan yang digunakan millimeter. 

 Silahkan Pilih salah satu template tersebut. Selanjutnya klik Start Using 

SketchUp. Program akan berjalan dengan menggunakan template yang 

anda pilih. 
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Berikut tampilan dari lembar kerja baru SketchUp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan lembar kerja dari SketchUp 

Sumber: manullang, (2019:1)  

Pada tampilan lembar kerja dari SketchUp terdiri dari: 

a. Terdapat Taskbar 

b. Icon gambar dan editing 

Set iconini digunakan untuk membuat bentuk geometrid dan memanipulasi 

objek. 

c. Sumbu X 

d. Sumbu Y 

e. Manusia sebagai skala 

f. Status perintah 

Area ini memiliki dua tujuan, ketika anda meletakkan kursor diatas ikon, 

deskripsi ikon tersebut muncul. Ketika anda menggunakan sebuah ikon, 

perintah terkait akan muncul untuk memandu anda. 

g. Stacking Windows 

Taskbar Ikon gambar dan 

editing 

Manusia 

sebagi 

skala 
Sumbu Y 

Stacking 

Windows 

Kotak 

ukuran 

Status 

Perintah 

Sumbu X 



14 

 

 

 

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa SketchUp 

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

yang digunakan dan dirancang untuk para profesional dibidang teknik sipil, 

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

 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah 

dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan 

topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan 

penelitian dengan pokok permasalahan yang sama.  

Hidayat,(2019) “Pembuatan Video Profil Perusahaan Berbasis Animasi 3d 

Di Pt. Krakatau Insan Mandiri”.Penelitian ini membahas tentang profil 

perusahaan di PT. Krakatau Insan Mandiri yang masih menggunakan buku 

sehingga sulit untuk memperkenalkan tentang profil, visi, dan misi kepada 

konsumen. Hasil dari penelitian ini  ialah sudah cukup berhasil berdasarkan hasil 

dari pengujian beta dan profil perusahaan berbasis animasi 3D ini di simpan 

dalam media penyimpanan berupa DVD dengan format mp4. Dengan adanya 

media informasi ini dapat memudahkan para konsumen untuk mengetahui 

perusahaan baik dari segi data perusahaan, visi dan misi yang dapat dibuat dengan 

metode perancangan perangkat lunak versi Luther Sutopo menggunakan lima 

aplikasi bantuan sekaligus yaitu Corel Draw, MakeHuman, Blender 3D, Adobe 

Premiere Pro, Audacity dan di upload youtube. 

 Ulfa, (2019) dengan judul penelitian (Perancangan Animasi 3D Profil 

Gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah Sebagai Media Informasi”. 

Penelitian ini membahas tentang media informasi yang disajikan dalam 

mempromosikan dan menginformasikan perkembangan Fakultas Teknik 

Universitas Serambi Mekkah hanya menggunakan brosur dan spanduk. Pengguna 

media informasi tersebut dalam mempromosikan dan menginformasikan 

perkembangan kampus Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah, khususnya 

mengenai fasilitas sarana dan prasarana kampus yang belum sepenuhnya dapat 

diinformasikan secara efektif. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian 

dengan metode rancangan flowchart. Hasil dari penelitian ini yaitu video yang 

dibuat akan di upload di youtube dan disimpan di CD guna memperkenalkan 
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Sistem yang diterapkan pada Sekolah Menengah Kejuruan Andika Mebali ini 

masih menggunakan sistem manual dimana Sekolah Menengah Kejuruan 

Andika Mebali dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui 

website sekolah namun informasinya hanya berbentuk teks dan gambar. Selain 

itu, penyampaian informasi juga masih menggunakan cara-cara konvensional 

seperti penyebaran brosur-brosur dan spanduk. 

Untuk mengatasi permasalahan tesebut dibutuhkan suatu media berbasis tiga 

dimensi yang  bertujuan untuk memberikan informasi kepada masayarakat 

luas yang berhubungan dengan keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan 

Andika Mebali melalui website dan media social lainnya sehingga masyarakat 

yang ingin mengetahui tentang SMK Andika Mebali ini dapat dengan mudah 

mengetahui tentang sekolah tesebut. 

animasi 3D profil gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah pada 

masyarakat khususnya calon mahasiswa baru. Adapun software yang digunakan 

yaitu Adobe Premiere Pro,  

2.3Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka piker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem informasi 3D ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah SMK 

Mebali dalam memberikan informasi tentang sekeloah kepada masyarakat 

luas. 

Sekolah Menengah Kejuruan Andika Mebali adalah salah satu Sekolah yang 

beralamatkan di Jl. Danglu, Kel. Rante Kalua, Kec. Mengkendek, Kab.  Tana 

Toraja 

Pembuatan video profil ini dibuat  agar masyarakat luas mudah mendapatkan 

informasi tentang profil Sekolah Menengah Kejuruan Andika Mebali 


