
BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menghasilkan suatu inovasi-inovasi baru seiring dengan perkembangan pola pikir 

manusia yang terus berubah kearah yang lebih maju. Teknologi komputer yang 

memiliki fungsi awal sebagai alat bantu manusia dalam menyelesaikan masalah. 

Hal ini menyebabkan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan 

manusia terutama sebagai alat penghibur. Hal tersebut ditandai dengan semakin 

banyaknya produk yang berbasis komputer dalam dunia hiburan, salah satunya 

animasi 3D. Kemajuan teknologi animasi juga dijadikan sebagai alat bantu dalam 

menyediakan informasi secara mudah dan efisien. Namun, belum banyak 

penerapan teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan. Informasi dunia 

pendidikan terkait pendaftaran calon siswa baru yang menerapkan teknologi 

berupa pemanfaatan multimedia berbasis 3D untuk digunakan sebagai media 

informasi untuk mempermudah suatu instansi (Hidayah, 2019). 

SMAN 10 Luwu merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Luwu 

Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki reputasi yang baik sehingga pendaftar 

siswa baru setiap tahunnya meningkat. Oleh sebab itu Sekolah SMAN 10 Luwu 

merupakan pilihan yang baik bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan 

anaknya ditingkat SMA, khususnya di lingkungan Bua.  Hal ini berpengaruh 

terhadap peningkatan pendaftar calon siswa baru di SMAN 10 Luwu setiap 

tahunnya. Namun, pelayanan terkait cara pemberian informasi siswa baru belum 

maksimal di SMAN 10 Luwu. Kurangnya media sosialisasi untuk para calon 

siswa baru mengenai langkah-langkah dalam melakukan pendaftaran di SMAN 10 

Luwu menyebabkan mereka merasa kesulitan dalam melakukan pendaftaran. Para 

pendaftar merasa kebingungan dalam mencari tahu informasi langkah demi 

langkah yang harus dilakukan untuk bisa terdaftar secara resmi di SMAN 10 

Luwu. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu untuk memiliki model alternatif lain 

yang dapat menjadi alat pemandu bagi calon siswa baru dengan memanfaatkan 

teknologi. 
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Teknologi animasi 3D adalah teknologi yang dapat diterapkan di SMAN 

10 Luwu untuk memberikan informasi terkait penerimaan siswa baru yang 

disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh para calon siswa baru yang 

ingin mendaftarkan diri mereka di SMAN 10 Luwu. Teknologi animasi 3d ini 

merupakan Video yang dapat mempermudah siswa dalam melakukan pendaftaran 

yang akan ditampilkan diweb sekolah. Media informasi berbasis 3D di rancang 

menggunakan Softwre Adobe Flash CS6. Oleh karena itu, akan dilakukan 

penelitian yang berjudul “Media Informasi Pendaftaran Siswa Baru di SMAN 10 

Luwu” yang dapat menampilkan Video animasi prosedur langkah-langkah 

pendaftaran calon siswa baru SMAN 10 Luwu. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Membuat Media Informasi 

Pendaftaran Siswa Baru di SMAN 10 Luwu?” 

1.3 Tujuan penelitian 

    Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat  media informasi 

pendaftaran siswa baru di SMAN 10 Luwu yang akan ditampilkan melalui 

website sekolah sehingga proses penerimaan siswa baru dapat menjadi lebih 

efektif dan efisien dibanding sistem sebelumnya. 

1.4 Manfaat penelitian 

  Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Bagi Sekolah 

Adanya sistem baru berupa media informasi pada SMAN 10 Luwu 

diharapkan mampu mempermudah segala proses penerimaan siswa baru baik 

kepada pihak sekolah maupun calon siswa baru 

2. Manfaat Bagi Penulis 

Penelitian ini menjadi sumber pembelajaran untuk mengembangkan ilmu 

pendidikan dan teknologi dibidang komputer selama kuliah. 

3. Manfaat Bagi Pembaca 
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Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan bisa menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan pengkajian seluruh materi yang terdapat pada 

keseluruhan skripsi ini sesuai dengan judul “Media Informasi Pendaftaran Siswa 

Baru di SMAN 10 Luwu”. 

1. Pendaftaran Siswa Baru (PSB) Online 

Menurut Wardani 2010 (dalam Utama, 2013: 26), menyatakan bahwa 

sistem PSB online adalah sistem yang dirancang untuk mengotomatiskan seleksi 

mahasiswa baru mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga hasil pengumuman 

seleksi, dilakukan secara online dan berdasarkan real time (real time). Desain 

arsitektur teknologi PSB online mampu memberikan kemudahan, keamanan dan 

portabilitas akses online kapan saja dan dari mana saja. Sistem aplikasi PSB 

mampu melakukan multi-proses data secara serentak secara real time sesuai 

aturan pelaksanaan yang diberlakukan di sekolah (Syarif, 2017). 

Sholikah 2012 (dalam Utama, 2013: 26) menyatakan bahwa sistem 

informasi PSB online merupakan aplikasi komputer untuk mempermudah proses 

penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara online. Dengan sistem 

informasi ini diharapkan dapat mempermudah pihak terkait dalam mengolah data 

siswa menjadi informasi yang diterima di sekolah tertentu ( Syarif, 2017) 

Berdasarkan defenisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

PSB online adalah suatu sistem dibangun untuk melakukan tugas dalam 

mempermudah proses penerimaan siswa baru pada sekolah tertentu sehingga lebih 

efektif dan efisien.    

2. Konsep Dasar Media Informasi 

a.  Pengertian Media 

  Kata "media" berasal dari kata lain, adalah bentuk jamak dari kata 

"medium". Secara harfiah kata tersebut memiliki arti perantara atau pengenalan.  

Tapi sekarang kata itu digunakan, baik untuk jamak dan kata mufrad (Susilana, 

2009). Kemudian telah banyak pakar dan organisasi yang memberikan batasan 

mengenai pengertian media adalah sebagai berikut: 
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1) Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Jadi, media adalah perluasan dari guru. 

2) National Education Asociation memberikan batasan bahwa media merupakan 

sarana informasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi 

perangkat kerasnya. 

3)   Sedangkan Gagne berpendapat bahwa berbagai komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

 Sedangkan menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2002) menyatakan 

bahwa media jika dipahami secara luas adalah manusia, materi, atau peristiwa 

yang membangun kondisi yang menyebabkan siswa dapat memperoleh 

keterampilan atau sikap pengetahuan. Pabilapemahaman guru, buku pelajaran, dan 

sekolah lingkungan ini adalah media. 

 Beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa media adalah 

segala komponen yang menjadi perantara yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. 

3. Konsep Informasi 

Menurut Hutahaean (2015: 9) menyatakan bahwa informasi adalah data 

yang telah diproses menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermakna bagi 

penerima. Data realitas yang menggambarkan peristiwa dan persatuan nyata.  

4. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi, yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

dari pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Defenisi lain 

sistem informasi dapat memberikan berbagai manfaat baik bagi internal organisasi 

maupun pihak luar. 

5. Pengertian Animasi 

Kata animasi diambil dari kata Animasi Untuk Dianimasikan,dan jika 

dilihat dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia berarti kurang lebih kehidupan atau 

kehidupan, yang hidup atau dihidupkan pada hampir semua jenis benda atau 

benda mati yang ada di bumi. Jadi, kurang lebih pemahamannya adalah 

menganimasikan semua jenis benda atau benda mati agar tampak hidup saat 
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dinikmati. Arti menjiwai di sini bukan berarti memberikan kehidupan yang 

merupakan hak Tuhan, karena animasi adalah ilusi kehidupan meskipun sekarang 

gagasan animasi telah berkembang berarti segala sesuatu yang memiliki elemen 

gerak tetapi sekali lagi elemen gerakan animasi adalah ilusi. Pada tahun 1824 

Peter Mark Reget memeriksa kemampuan mata untuk mengamati gerakan atau 

yang disebut Ketekunan Penglihatan. Kegigihan penglihatan adalah dasar dari 

kemampuan mata manusia untuk menangkap gambar (Prasta, 2017). 

6. Adobe Flash CS6 

 Adobe Flash CS6  adalah program yang dirancang khusus oleh Adobe. 

Program standar aplikasi penulisan alat profesional yang digunakan untuk 

membuat animasi dan bitmap sangat menarik untuk tujuan membangun situs web 

interaktif dan  dinamis. Adobe Flash CS6 dirancang dengan kemampuan untuk 

membuat animasi 2 dimensi yang kuat dan ringan sehingga Adobe Flash CS6 

banyak digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada situs 

web, CD Interaktif,dan banyak lagi. Plikasijuga dapat digunakan untuk membuat 

logo animasi, film, game,pembuatan navigasi di situs web, tombol animasi, 

spanduk,menu interaktif, isian formulir  interaktif, e-card, pengaman layar. 

 

Gambar 1. User Interface Adobe Flash CS6 

Sumber: Rezeki (2018) 

Keterangan: 

Menu bar:  Berisi perintah-perintah umum yang sering digunakan untuk            

mengoperasian.  
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Toolbar:  Sebuah panel yang berisi berbagai alat/tools yang berguna untuk   

memudahkan dalam proses pembuatan animasi 

Stage:   Merupakan tempat kerja. Hasil dari stage merupakan tampilan                  

hasil saat program flash dijalankan.  

Timeline:    Berisi tampilan stage yang tersimpan dalam frame-frame.   

Timeline berguna untuk mengatur waktu tampilan per frame. 

Secara default, frame akan dijalan dalam kecepatan 12 frame per 

detik (12 fps). Timeline menyediakan layer yang merupakan 

lapisan-lapisan transparan dari frame. Layer berguna untuk 

mempermudah pembuatan animasi. 

Panel:   Panel yang sangat penting yang harus diketahui dalam Adobe       

Flash CS 6 diantaranya : Panel Properties, Filter & Parameter, 

Actions, Library, Color dan Align  Info dan Transform. 

Properties:   Iniakan mengubah penampilan dan fungsinya mengikuti bagian 

mana yang sedang diaktifkan. Misalnya,  jika Anda mengaktifkan 

alat  Garis,  maka apa yang muncul di jendela properti  adalah 

fungsi untuk  mengatur   garis seperti kerangkagaris, bentuk garis, 

dan warna garis (Rezeki, 2018). 

7. Tiga Dimensi (3D) 

Tiga Dimensi atau 3D  adalah objek atau spasi yang memiliki panjang, 

lebar, dan tinggi yang memiliki bentuk. Konsep tiga dimensi menunjukkan objek 

atau ruang yang memiliki tiga dimensi geometris yang terdiri dari; kedalaman, 

lebar, dan tinggi. Konsep tiga dimensi atau 3D menunjukkan objek atau ruang 

memiliki tiga dimensi geometris yang terdiri dari: kedalaman, lebar dan tinggi. 

Contoh objek / objek tiga dimensi adalah bola, piramida atau objek spasial seperti 

kotak sepatu. Karakteristik 3D mengacu pada tiga dimensi spasial, bahwa 3D 

menunjukkan titik koordinat karmusia X, Y dan Z. Penggunaan istilah 3D ini 

dapat digunakan di berbagai bidang dan sering dikaitkan dengan hal-hal lain 

seperti spesifikasi kualitatif tambahan (misalnya: grafis tiga dimensi, Video 3D, 

film 3D,  kacamata 3D, suara 3D). Kemajuan dunia grafis,terutama 3D, telah 

berkembang sangat pesat saat ini. (Nugroho, 2017). 

8. Multimedia  
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Menurut Hackbarth (1996: 229) multimedia didefinisikan sebagai 

gabungan penggunaan beberapa media dalam menyampaikan informasi berupa 

teks, grafis atau grafik animasi, film, video,  dan audio. Multimedia termasuk 

hypermedia  dan hypertext. Hypermedia  adalah format presentasi multimedia 

yang mencakup teks, grafik diam atau animasi, formulir film, video,  dan audio. 

Hypertext  adalah bentuk teks, diagram statis, gambar dan tabel yang ditampilkan 

dan disusun secara tidak linear (Hidayah, 2019) 

Menurut Oetomo (2002: 109), multimedia umumnya ditafsirkan sebagai 

kombinasi teks, gambar, seni grafis, animasi, suara dan video. Berbagai media 

digabungkan menjadi unit kerja yang akan menghasilkan informasi yang memiliki 

nilai komunikasi yang sangat tinggi. Artinya, informasi tidak hanya dapat dilihat 

sebagai hasil cetak, tetapi juga dapat didengar, membentuk simulasi dan animasi 

yang dapat membangkitkan minat dan memiliki nilai seni grafis yang tinggi dalam 

presentasinya (Priyanto, 2015). Dari  definisi  ini,  dapat disimpulkan bahwa 

multimedia adalah kombinasi teks, gambar, grafis, animasi, audio  dan Video,serta 

cara pengiriman interaktif yang dapat menciptakan pengalaman belajar bagi siswa 

seperti dalam kehidupan nyata di sekitarnya. 

9. Corel Draw x7 

 

Gambar 2. Tampilan Utama Corel Draw x7 

Sumber: Intan, (2019) 

Corel Draw adalah salah satu program komputer desain grafis yang telah 

dikenal luas dan digunakan oleh desainer grafis profesional. Program ini dibuat 

oleh Corel, sebuahperusahaan  perangkat lunak  yang  berbasis  di Ottawa, 

Kanada. Corel Draw  memiliki penggunaan untuk memproses gambar, oleh 

karena itu banyak digunakan dalam pekerjaan di bidang publikasi, pencetakan 
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atau pekerjaan di bidang lain yang memerlukan proses visualisasi. Seperti 

desainer yang sehari-hari memiliki kegiatan aktif di bidang desain logo. Jadi 

sangat penting bahwa   program Corel Draw  diinstal pada komputer yang 

digunakan setiap hari untuk mengelola gambar atau  visualisasi. Oleh karena itu, 

sangat membantu dalam pekerjaan yang berkaitan dengan menggambar –

menggambar (Intan, 2019). 

10. SketchUp 

  SketchUp pertama kali dirilis pada tahun 2000@lastsofware  sebagai 

program pembuatan build 3D. Brad Schell dan Joe Esch sebagai desainer sketsa  

ingin pengguna program memiliki kemampuan menggambar yang sama dengan 

layar komputer mereka dengan kesenangan dan kebebasan berkreasi 

menggunakan pena dan kertas. Kemudian pada tahun 2006 diakuisisi oleh 

Google,dan diubahmenjadi Google SketchUp. Chandra, dkk (2014:2) 

 menyatakan bahwa  SketchUp  adalah program grafis 3D yang paling 

banyak digunakan saat ini. Di bawah Google  meratifikasi penggunaan perangkat 

lunak keren  ini.   Fungsi dari tool tersebut: 

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 
 

Rectangle 
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. 

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. 
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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 fitur 

menzoom out view terhadap seluruh 

obyek yang adadi area. 

Sumber : Wahyudin, dkk  (2012:37) 

 
Gambar 3. Tampilan Awal Aplikasi SketchUp 

Sumber : Wahyudin, dkk  (2012:37) 

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. 
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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 dipilih. 

Berikut tampilan dari lembar kerja baru SketchUp. 

 
Gambar 4. Tampilan lembar kerja dari SketchUp 

Sumber : Wahyudin, dkk  (2012:37) 

Pada tampilan lembar kerja dari SketchUp terdiri dari: 

a. Terdapat Taskbar 

b. Icon gambar dan editing 

Set icon ini digunakan untuk membuat bentuk geometrid dan 

memanipulasi objek. 

c. Sumbu X 

d. Sumbu Y 

e. Manusia sebagai skala 

f. Status perintah 



12 
 

 

 

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

deskripsi ikon tersebut muncul. Ketika menggunakan sebuah ikon, perintah terkait 

akan muncul untuk memandu. 

g. Stacking Windows. 

11. Video 

  Video adalah sistem gambar langsung atau gambar bergerak yang 

berrutan. Ada dua jenis Video, video analog   dan video digital.   Video analog  

terbentuk dari serangkaian sinyal listrik (gelombang analog) yang direkam oleh 

kamera dan dipancarkan melalui gelombang udara. Sementara  video digital  

terbentuk dari serangkaian sinyal digital berbentuk, yang menggambarkan titik 

sebagai seperangkat nilai minimum atau maksimum, nilai minimum berarti 0 dan 

nilai maksimum berarti 1. Dengan multimedia dapat berinteraksi dengan 

komputer melalui media gambar, teks, audio, video dan animasi sehingga  

informasi yang disajikan akan lebih jelas dan menarik. Khususnya di bidang 

publikasi, multimedia menjadi salah satu media pendukung dalam menyampaikan 

informasi yang efektif, serta lebih menarik dalam penyajiannya (Adkhar, 2016). 

  Video Media adalah apa  pun yang memungkinkan sinyal audio  

dikombinasikan dengan gambar bergerak pada saat yang sama. Program video  

dapat dimanfaatkan dalam 34 program pembelajaran karena dapat memberikan 

pengalaman tak terduga kepada siswa. Kemajuan teknologi Video  juga telah 

memungkinkan format     penyajian  video  bervariasi, mulai dari kaset, CD, dan 

DVD. Oleh karena itu, materi yang direkam dalam bentuk Video  banyak 

digunakan, baik dalam bentuk pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran 

jarak jauh tanpa kehadiran guru. Karena kemampuan ini, media seperti ini banyak 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

12. Wonder Share Filmora 

Wonder Share Filmora adalah perangkat lunak atau aplikasi editor video 

yang dirancang untuk membuat Video dengan  mudah  dan mudah. Wondershare 

Filmora  adalah    perangkat lunak yang digunakan untuk membuat film rumahan, 

membuatnya mudah untuk membuat Video  Anda sendiri dengan menyediakan  

berbagai templat bawaan, diisi denganfitur mode yang datang dengan 

semualinimasa, dapat disesuaikan dengan berbagai fitur untuk mengatur 
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adegandan mengedit Video. Perangkat lunak Wondershare Filmora  banyak 

digunakan oleh youtuber serta  untuk video  komersial,    tetapi dalam penelitian 

ini peneliti akan menyajikan Video (Tea, 2019). 

2.2 Penelitian yang Relevan  

 Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Hidayah, (2019) “Pembuatan Animasi Pendaftaran Siswa Baru Pada SMAN 5 

Kepahiang Berbasis Multimedia Linier”. Pada penelitian ini menganalisis 

informasi dan tata cara pendaftaran untuk menjadi siswa baru di SMAN 5 

Kepahiang. Hasil Penelitian dari penelitian ini adalah untuk membuat model 

alternatif lain yang dapat menjadi alat pemandu bagicalon siswa baru dalam 

penyampaian dan memberikan informasi. Dengan penerapan alternatif yang 

baru ini diharapkan proses pemberian informasi lewat film animasi 3D 

dengan menggunakan Software Blender 3D dapat memberikan informasi 

tentang prosedur pendaftaran siswa baru, langkah demi langkah, sehingga 

dapat meringankan beban pelayanan pusat informasi, dalam memberikan 

pelayanan informasi kepada calon siswa baru.  

2. Prastha, (2017) “Pembuatan Animasi 2d Tentang Cara Pendaftaran Siswa 

Baru Di Man Purwodadi Grobogan”. Pada penelitian ini menganalisis tentang 

cara pendaftaran siswa baru di MAN Purwodadi Grobogan masih 

menggunakan selebaran kertas dan pamflet, sehingga banyak menyebabkan 

calon siswa baru kurang paham dan kurang mengerti tentang cara pendaftaran 

di MAN Purwodadi Grobogan. Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan 

informasi tentang cara pendaftaran siswa baru di MAN Purwodadi Grobogan 

yang mudah dimengerti oleh calon siswa baru yang ingin mendaftar di MAN 

Purwodadi Grobogan. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan calon 

siswa baru dalam mendaftar ke instansi yang diminati. 

3. Watulingas, (2017) “Animasi Prosedur Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru 

Universitas Sam Ratulangi dengan Augmented Reality”. Pada penelitian ini 

menganasilis tentang Kurangnya media sosialisasi untuk para calon 

mahasiswa baru mengenai langkah-langkah dalam melakukan pendaftaran di 

Unsrat menyebabkan mereka merasa kesulitan dalam melakukan pendaftaran. 
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Hasil dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi yang jelas secara 

menarik dan mudah dipahami oleh para calon mahasiswa baru yang ingin 

mendaftarkan diri mereka di Unsrat. Aplikasi ini dapat menampilkan Video 

animasi prosedur langkah-langkah pendaftaran calon mahasiswa baru Unsrat 

Manado. 

4. Adkhar, 2017 “Pengembangan Media Video Animasi Pembelajaran Berbasis   

Powtoon Pada Kelas 2 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Disd 

LabschoolUnnes”. Pada penelitian ini menganalisis tentang guru yang 

menyampaikan materi dalam kelas pelajaran di dalam kelas ada beberapa 

mata pelajaran yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan materinya 

yaitu IPA pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan 2 angka. Hal ini 

disebabkan juga karena belum adanya media pembelajarannya. Siswa merasa 

jenuh, tidak suka terhadap IPA dan mengganggap bahwa IPA itu pelajaran 

yang susah dan membosankan. Selain itu guru juga kesulitan membuat alat 

peraga atau media pembelajaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa media yang dikembangkan telah memenuhi kelayakan dan memenuhi 

syarat untuk digunakan sebagai media Video animasi pembelajaran pokok 

bahasan mengenal bagian hewan dan tumbuhan. Hasil yang diharapkan dalam 

penelitian ini yaitu media pembelajaran baru yang menarik serta dapat 

merangsang imajinasi dan kreatifitas siswa, salah satunya adalah media Video 

animasi pembelajaran pada mata pelajaran IPA. 

5. Nugroho, 2017 “Aplikasi Mobile Augmented Reality Berbasis Vuforia Dan 

Unity Pada Pengenalan Objek 3d Dengan Studi Kasus Gedung M Universitas 

Semarang”. Pada penelitian ini menganalisis tentang mahasiswa yang 

kesulitan memahami koordinat kartesius 3D yang diberikan oleh Dosen. Hasil 

dari penelitian ini yaitu materi object 3D dalam mata kuliah Simulasi dan 

Game sebagai dasar bagi mahasiswa teknik Informatika agar mudah 

memahami bagaimana sebuah Objek 3D mempunyai kordinat sumbu 

kartesius. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu pemanfaatan 

teknologi ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengenal 

model 3D secara interaktif. 
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2.3 Kerangka Pikir 

 Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala 

yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun dengan 

berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. 

Kerangka pikir dari sistem yang akan dirancang, maka digambarkan dalam bentuk 

gambar berikut:  

 

Gambar 5. Kerangka pikir 

 

Sistem informasi 3d ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah SMAN 10 

Luwu dalam melakukan pendaftaran Sehingga siswa yang ingin mendaftar di 

sekolah dapat meningkat. 

Sistem yang diterapkan pada sekolah SMAN 10 Luwu ini masih menggunakan 

sistem manual, dimana siswa baru harus datang langsung ke sekolah untuk 

melakukan pendaftaran sehingga siswa baru yang ingin mendaftar disekolah 

kebingungan dalam melakukan pendaftaran. 

SMAN 10 Luwu adalah salah satu Sekolah yang beralamatkan di Bua Kab 

Luwu 

Media Informasi Pendaftaran Siswa Baru di SMAN 10 Luwu 

Untuk mengatasi permasalahan tesebut dibutuhkan suatu animasi sistem 3D 

yang dapat memberikan informasi pendaftaran yang detail yang up to date 

sehingga siswa baru yang ingin melakukan pendaftaran tidak kebingungan 

dalam mendaftar di sekolah SMAN 10 Luwu 


