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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi saat ini menjadikan teknologi sebagai kebutuhan yang 

mendasar, dan hampir semua bentuk kehidupan sehari-hari tidak lepas dari 

pengaruh teknologi. Kebutuhan masyarakat dan kenyamanannya semakin 

meningkat di segala bidang pekerjaan, dan teknologi informasi saat ini digunakan 

secara besar-besaran untuk pengolahannya karena banyak keunggulannya antara 

lain kecepatan, ketepatan dan efisiensi dibandingkan dengan sistem 

manual.(Fatmawati, 2015). 

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini mempengaruhi proses 

pembelajaran di sekolah dasar dan juga mempengaruhi bahan ajar dan cara 

penyajian materi dalam proses belajar mengajar dan kegiatan pembelajaran. 

Dalam pendidikan sekolah dasar, siswa cenderung lebih tertarik pada warna-

warna cerah dan gambar bergerak yang menarik perhatian. Pada tahap ini siswa 

akan lebih mudah mengingat suatu pola atau tulisan yang memiliki ciri warna 

yang menarik serta bentuk yang menyenangkan dan komunikatif (Fatmawati, 

2015). 

Pada zaman sekarang ini terdapat kebutuhan yang sangat mendesak akan 

media pembelajaran dimana format visual sangat menarik dan memberikan 

banyak manfaat bagi kepentingan dunia pendidikan. Penggunaan media 

pendidikan dalam proses belajar mengajar juga dapat merangsang pembelajaran 

dan memberikan pengaruh psikologis pada siswa, dengan media pendidikan dapat 

dijadikan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang interaktif karena 

lebih menyenangkan dimana pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa 

unsur yaitu teks, gambar, audio, video dan animasi. (Fatmawati, 2015). 

Pendidikan penting untuk masa depan seseorang, baik itu pendidikan 

formal, nonformal maupun informal. Seiring dengan perkembangan teknologi 

dalam dunia pendidikan, komputer juga turut andil dalam memajukan dunia 

pendidikan. Dari proses pembelajaran yang meliputi guru, siswa dan lingkungan 

belajar saling mempengaruhi. (Alexander, Syahputra, Panggabean, & Sihotang, 

2018). 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pembelajaran Instalasi 

Penerangan Listrik di SMKN 2 Palopo memiliki beberapa kendala yang 

menyebabkan tujuan pengajaran tidak dapat dicapai secara optimal. Ada 

kecenderungan siswa SMKN 2 Palopo tidak sunguh-sunguh mengikuti mata 

pelajaran Instalsi Penerangan Listrik Sederhana (IPLS), di mana siswa lebih 

sering bincang-bincang sendiri dengan temannya, tidak memperhatikan saat guru 

menyampaikan materi pelajaran yang berlangsung. Kendala lain adalah pada 

praktek awal laboratorium pasti akan terjadi siswa yang kurang menguasai karena 

masih menggunakan metode pembelajaran deskriptif  yaitu guru memberikan 

penjelasan materi dan memberikan catatan-catatan untuk dipelajari lalu diujikan 

sehingga siswa kurang fokus pada suasana belajar dengan metode tersebut. Hal ini 

menujukkan bahwa masih banyak siswa yang interaksi belajarnya rendah.  

Menurut Angelo Ardin Ramponi salah satu siswa kelas X TITL C yang 

saya wawancarai dia kurang efektif dalam menerimah pelajaran Instalsi 

Penerangan Listrik Sederhana (IPLS) karena metode belajar yang diberikan guru 

masih sebatas ceramah. Metode seperti ini sering sekali dilakukan oleh seorang 

guru kepada siswa. Sedangkan setiap siswa berbeda beda dalam menyerap 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Penggunaan media pembelajaran sangat 

minim dan konvensional yaitu dengan menggunakan buku ataupun sebatas 

gambar saja sehingga monoton dan kurang efektif, dan untuk memotivasi para 

siswa perlu diterapkan media pembelajaran yang dapat menarik minat dan 

menumbuhkan semnagat para siswa dalam mempelajari Instalasi penerangan 

listrik sederhana (IPLS). Berdasarkan pemapaaran diatas, penulis mencoba 

mencari solusi untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan judul skripsi 

Rancang Bangun Media Pembelajaran Interaktif Instalasi Penerangan 

Listrik Sederhana (IPLS) Pada SMKN 2 Palopo Berbasis 3D. 

Adapun manfaat dari media pembelajaran tersebut yaitu, dengan adanya 

media ini mempermudah guru untuk menjelaskan dan memperaktekkan pelajran 

yang akan diberikan ke siswa dan membuat siswa lebih semangat dalam belajar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah 

bagaimana cara merancang dan membangun media pembelajaran interaktif 

instalasi penerangan listrik sederhana (IPLS) pada smkn 2 palopo berbasis 3d? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah dapat merancang dan membangun media 

pembelajaran interaktif instalasi penerangan listrik sederhana (IPLS) pada smkn 2 

palopo berbasis 3d. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah: 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Melatih dan mengembangkan kemampuan penulis membuat dan menganalisa 

suatu masalah kedalam sebuah sistem sehingga mampu menemukan dan 

mengimplementasikan ide dan kreatifitas yang di miliki untuk membuat suatu 

media pemebelajaran berbasis multimedia interaktif. 

2. Manfaat Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar 

dengan media pembelajaran yang menarik. 

3. Manfaat Bagi Guru 

Memberikan inovasi dalam proses belajar mengajar sehingga penyajian 

materi tidak monoton dan membosankan sehingga menambah wawasan guru 

untuk mengembangkan media pembelajaran. 

4. Manfaat Terhadap Dunia Akademik 

Manfaat penelitian ini terhadap dunia akademik adalah menambah literatur 

bagi pembuatan laporan sejenis dalam lingkungan Universitas Cokroaminoto 

Palopo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Media 

Satrianawati (2018:6), menjelaskan bahwa kata media secara harfiah 

memiliki arti “perantara” atau “pengantar” association for education and 

communication technology (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk 

dan saluran yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran pesan. Sedangkan 

menurut education association (NEA) mendefenisikan media sebagai benda yang 

dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrument 

yang dipergunakan dengan baik-baik.dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media 

dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal. 

Menurut Yaumi (2018:5), bahwa dalam studi komunikasi, istilah media 

sering dilekatkan pada kata massa, massa media, yang perwujudannya dapat 

dilihat dalam bentuk surat kabar, majalah, radio, video, televisi, computer, internet 

& intranet, dan sebagainya. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, media 

menjadi suatu kajian menarik dan banyak diminati pada hampir seluruh disiplin 

ilmu walaupun dengan penamaan yang sedikit berbeda. Misalnya, media 

telekomunikasi, media dakwah, pembelajaran bahasa media komputer, media 

pembelajaran dan seterusya.  

Fadhli (2016:24), mengemukakan bahwa media belajar diakui sebagai 

salah satu faktor keberhasilan belajar. Dengan media, peserta didik dapat 

termotivasi, terlibat aktif secara fisik maupun psikis, memaksimalkan seluruh 

indera peserta didik dalam belajar, dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. 

Smaldino et.al (2008: 7) mengatakan; a medium (plural, media) is a means of 

communication and source of information. Derived from the latin word meaning 

“between,” the term refers to anything that carries information between a source 

and a receiver (Sebuah media adalah sebuah sarana komunikasi dan sumber 

informasi. Berasal dari bahasa latin yang berarti “antara”, istilah tersebut merujuk 
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pada segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima). 

Menurut Khairani dkk (2016:96),  media merupakan salah satu faktor yang 

mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah karena dapat membantu 

proses penyampaian informasi dari guru kepada siswa ataupun sebaliknya. 

Menggunakan media secara kreatif dapat memperlancar dan meningkatkan 

efesiensi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

perantara atau pengantar baik itu manusia, materi atau benda yang dapat 

membangun kondisi dan mampu membuat peserta didik memperolah, 

pengetahuan dan keterampilan. Dalam dunia pendidikan yang dimaksud adalah 

tenaga pendidik, buku, media intraktif dan lingkungan sekolah atau Universitas. 

Selain itu media cenderung diartikan sebagai alat grafis, photografis, atau 

elektronik untuk menyusun kembali informasi visual atau verbal. Maka media 

merupakan hal yang tidak bisa lepas dari proses pembelajaran, karena merupakan 

faktor yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. 

2. Pembelajaran 

Nuzulia (2015:74), Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dangan lingkunganya.  

Kustandi dan Sutjipto (dalam Mahfudz, 2019 :15), menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-

sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Media pembelajaran 

dapat dikatakan sebagai alat-alat grafis, foto grafis, atau elektronis yang dapat 

digunakan untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal, maka media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses 

belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang 

disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan 

sempurna. 

Zainiyati (2017:34), mengemukakan bahwa pembelajaran akan bermakna 

manakala siswa berpartisipasi aktif melakukan atau berbuat sesuatu. Oleh sebab 

itu, dalam mengunakan metode dan mengembangkan media pembelajaran perlu 
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menetapkan siswa sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Artinya 

metode dan media pembelajaran harus dapat merangsang siswa, baik secara 

mental maupun fisik untuk berpartisipasi secara aktif. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan proses atau usaha yang direncanakan untuk memanipulasi sumber 

belajar dalam diri siswa sehingga memperoleh perubahan perilaku yang baru 

dalam berinteraksi.  Selain itu pembelajaran tidak dapat berlangsung tanpa adanya 

siswa atau individu yang merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. 

3. Interaktif  

Cheng (2009:204) mengatakan multimedia interaktif dirancang untuk 

menyampaikan pembelajaran interaktif dalam bentuk 3D, grafik, suara, video, 

animasi dan menciptakan interaksi.  

Warsita (2008:156) mengatakan bahwa media interaktif diklasifikasikan 

sebagai media konstruktif yang terdiri dari pembelajaran, siswa, dan proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, teknologi seperti komputer merupakan 

perangkat multimedia dan pengaruhnya terhadap siswa dalam proses 

pembelajaran. Multimedia Interaction Program merupakan media pembelajaran 

berbasis komputer yang mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafik, 

gambar, klip video, animasi, musik dan narasi. 

Soenarto( 2009) mengatakan bahwa interaktif merupakan suatu proses 

pemberdayaan siswa untuk mengendalikan lingkungan belajar. 

Warsita (2008:156) berpendapat bahwa komunikasi itu dua arah. 

Komponen komunikasi dalam multimedia interaktif (berbasis komputer) adalah 

hubungan antara manusia (sebagai pengguna / pengguna produk) dan komputer 

(perangkat lunak / aplikasi / produk dalam format file tertentu, biasanya dalam 

format CD). Oleh karena itu, produk / CD / aplikasi diharapkan memiliki 

hubungan dua arah / timbal balik antara perangkat lunak / aplikasi dan 

penggunanya. Interaktivitas dalam multimedia diberikan batasan sebagai berikut 

(1) pengguna (users) ikut berinteraksi dengan program aplikasi, (2) aplikasi 

informasi interaktif yang bertujuan agar pengguna hanya mendapatkan informasi 

yang mereka inginkan tanpa harus melahap semuanya. 
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4. Media Pembelajaran Interaktif 

Munadi ( 2008) berpendapat bahwa situs media pembelajaran sebagai 

sumber pendidikan akan mulai mengubah pekerjaan guru, khususnya sebagai 

sumber pendidikan. Salah satu media yang dapat memenuhi fungsi tersebut adalah 

program multimedia interaktif sebagai sarana pendidikan, dan keunggulan 

program multimedia interaktif antara lain interaktivitas, memberikan suasana 

kasih sayang secara individu, meningkatkan motivasi belajar, memberikan umpan 

balik, dan memiliki kendali penuh atas penggunaannya. . 

Zaman, dkk (2012:3) Ciri-ciri media pembelajaran interaktif menurutnya 

adalah: 1) Kurikulum, desain pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum 

pendidikan yang telah ditetapkan. Aspek kurikulum dan desain pembelajaran 

terdiri dari 6 penilaian, yaitu (1) relevansi tujuan, (2) ketuntasan unsur 

pembelajaran, (3) kejelasan tujuan, (4) konsistensi tujuan mata pelajaran evaluasi, 

(5) pemberian contoh dan (6) aspek pedagogis. 2) Isi, penilaian isi pada media 

interaktif bergantung pada beberapa aspek, yaitu (1) realitas materi, (2) kecukupan 

pemberitaan, (3) kedalaman, (4) realisme, dan (5) ) kelengkapan sumber. 3) 

Komunikasi, (1) Aspek pesan yang jelas, peningkatan motivasi 4) Kemampuan 

komputer, Kemampuan komputer multimedia 5) Kreativitas, etika tidak dilanggar 

6) Kompatibilitas, dapat diterima secara umum, dan ramah pengguna 7) 

Penampilan estetika, desain menarik dan 8) Membawa interaktivitas Produk 

interaktif. 

Arsyad (2011:3) Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara 

harfiah berarti tengah, sedang, atau pendahuluan. Dalam bahasa Arab, media 

merupakan perantara, pembawa pesan, atau pengirim pesan kepada penerima 

pesan. Selain itu menurut Munir (2009: 88) menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran interaktif terdapat beberapa bentuk komunikasi yaitu searah 

(komunikasi satu arah) dan dua arah (komunikasi multi arah) antara guru dan 

siswa. Guru menyampaikan materi pembelajaran dan siswa memberikan respon 

(respon) terhadap materi tersebut. 

Pendapat kedua ahli diatas dapat dijelaskan bahwa media pembelajaran 

interaktif merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

dimana terdapat interaksi yang baik antara siswa, guru, siswa dan siswa dengan 



8  

 

 

menggunakan media pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Sanjaya (2009:172) Interaktivitas dalam pembelajaran 

adalah interaksi antara siswa dengan lingkungan, siswa dengan siswa, siswa 

dengan guru. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat dijelaskan bahwa, pembelajaran 

interaktif merupakan salah satu cara yang efektif untuk merangsang siswa selalu 

berkeinginan belajar. Dalam proses pembelajaran ini, siswa dituntut aktif dan 

dituntut untuk merespon/ menanggapi dari materi yang telah disampaikan oleh 

guru dan media yang digunakan dapat memberikan respon terhadap  siswa untuk 

saling berinteraksi. 

Menurut Latuheru (1988:23) manfaat media pembelajaran interaktif yang 

digunakan guru bertujuan agar siswa dapat belajar secara aktif. Manfaat media 

pembelajaran adalah: 

a. Sebuah. Media pendidikan mereduksi bahkan menghilangkan komunikasi 

verbal 

b. Media pembelajaran membahas perbedaan pengalaman belajar berdasarkan 

latar belakang sosial ekonomi siswa. 

c. Media pembelajaran membantu memberikan pengalaman belajar yang sulit 

diperoleh dengan cara lain. 

d. Media pembelajaran dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu. 

e. Media pembelajaran dapat membantu siswa secara sistematis 

mengembangkan gagasan tentang apa yang mereka hadapi. 

f. Media pendidikan dapat membantu siswa mengatasi objek yang sulit dilihat. 

g. Media pendidikan dapat meningkatkan kemampuan berbisnis sendiri 

berdasarkan pengalaman dan kenyataan. 

h. Media pembelajaran dapat mengatasi objek / kejadian / kejadian / yang sulit 

diikuti oleh indera mata. 

i. Media pembelajaran memungkinkan terjadinya kontak langsung antara siswa, 

guru, masyarakat, dan dengan lingkungan alam di sekitarnya. 

Penjelasan mengenai manfaat media oleh para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa media bermanfaat untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran.Penggunaan media pembelajaran 
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dapat membantu dalam mengkomunikasikan materi pendidikan kepada siswa 

untuk meningkatkan kualitas aktif dan pembelajaran. siswa yang interaktif 

sehingga dapat mendukung kelancaran pembelajaran di sekolah. Aktif artinya 

siswa dapat berinteraksi dengan siswa lain atau siswa dengan guru atau siswa 

dengan menggunakan media yang digunakan. 

Media pembelajaran interaktif dapat diartikan sebagai penyampaian materi 

dengan menggunakan video, film, animasi, gambar dan suara dengan bantuan 

komputer dan siswa juga merespon secara aktif sehingga terjadi interaksi antara 

siswa, siswa, siswa dan guru. 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan dan 

penggunaan media pembelajaran interaktif harus memperhatikan karakteristik 

komponen lainnya, seperti: tujuan, materi, dan pendekatan, serta penilaian 

pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran interaktif adalah: 

a. Bersifat interaktif, yaitu mampu membangkitkan respon pengguna media. 

b. Bersifat mandiri, yaitu media yang dibuat mudah digunakan oleh pengguna 

tanpa ada bimbingan orang lain dan berisi materi yang sesuai. 

Selain memenuhi kedua karakteristik tersebut, media pembelajaran 

interaktif sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut: 

a. Mampu memperkuat respons pengguna secepat dan sesering mungkin. 

b. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol kecepatan 

kecepatan belajarnya sendiri. 

c. Perhatikan bahwa siswa mengikuti perintah yang disiplin. 

d. Mampu memberikan kesempatan partisipasi pengguna berupa respon, berupa 

jawaban, keputusan, pengalaman, dll. 

Berdasarkan ciri dan fungsi media pembelajaran interaktif di atas dapat 

dibuktikan bahwa media pembelajaran interaktif yang baik merupakan media 

yang menimbulkan interaksi yang menyebabkan siswa merespon materi yang 

disajikan. Respon yang diharapkan merupakan respon yang efektif terhadap 

partisipasi dalam memberikan jawaban, keputusan, pemilihan dan eksperimen di 

media.  
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5. Instalasi Penerangan Listrik Sederhana (IPLS) 

Tenaga listrik merupakan salah satu jenis energi yang sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah tangga, industri, komunikasi, 

militer dan lain-lain. Di sisi lain, listrik bisa menimbulkan bahaya yang bisa 

berakibat fatal, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Untuk memanfaatkan 

energi listrik diperlukan sarana dan teknologi yang memadai, agar energi listrik 

dapat bermanfaat dan efisien serta aman, baik bagi peralatan maupun bagi 

pengguna. (Suripto 2017). 

a. Keselamatan Kerja 

Dalam pemasangan instalasi listrik, biasanya rawan terhadap terjadinya 

kecelakaan. Kecelakaan bisa timbul akibat adanya sentuh langsung dengan 

penghantar beraliran arus atau kesalahan dalam prosedur pemasangan instalasi. 

Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan bahaya listrik 

serta tindakan keselamatan kerja. Bebrapa penyebab terjadinya kecelakaan listrik 

diantaranya :  

Kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh 

akan menimbulkan bahaya kejut.  

1. Jaringan dengan hantaran telanjang  

2. Peralatan listrik yang rusak  

3. Kebocoran lsitrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam, apabila 

terjadi kebocoran arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau body  

4. Peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka  

5. Penggantian kawat sekring yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sehingga 

dapat menimbulkan bahaya kebakaran  

6. Penyambungan peralatan listrik pada kotak kontak (stop kontak) dengan 

kontak tusuk lebih dari satu (bertumpuk). 

b. Peraturan 

Sistem distribusi dan cara pemasangan instalasi listrik di Indonesia harus 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik) 

yang dikeluarkan pada tahun 1977, kemudian direvisi pada tahun 1987 dan 

terakhir pada tahun 2000. Tujuan dari peraturan umum instalasi listrik di 

Indonesia adalah: 
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1. Lindungi manusia dari bahaya sentuhan dan sengatan listrik.  

2. Keamanan instalasi dan peralatan listrik. 

3. Melindungi bangunan dan isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan 

listrik. 

4. Menjaga ketenagalistrikan yang aman dan efisien. Agar energi listrik dapat 

digunakan dengan aman dan efisien, ada syarat yang harus dipatuhi oleh 

pengguna energi listrik. 

6. 3D 

Animasi 3 Dimensi adalah animasi yang dibuat berdasarkan sumbu x, y, 

dan z. Objek dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Animasi 3Dimensi pada 

umumnya dikerjakan melalui komputer dan sudah berupa file digital. Walaupun 

begitu, sketsa manual sangat diperlukan dalam animasi 3Dimensi untuk dijadikan 

sebagai acuan. 

Kelebihan dari animasi 3Dimensi adalah lebih realistis, banyaknya elemen 

yang dapat digunakan kembali (reusable), serta proses animasi yang lebih cepat. 

Sementara itu, kekurangan animasi 3Dimensi terdapat pada mahalnya modal yang 

diperlukan, seperti  dibutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi dan aplikasi 

grafis 3Dimensi yang mahal. Selain itu terbatasnya kreatifitas yang dapat 

diterapkan juga termasuk kekurangan dari animasi 3Dimensi
 
animasi 3Dimensi. 

Proses lighting juga diperlukan agar objek tampak menyatu dengan background 

sesuai posisi cahaya. Untuk mendapatkan proporsi cahaya yang sesuai, diperlukan 

waktu dan beberapa kali untuk percobaan. Setelah didapatkan hasil yang sesuai, 

seorang lighting artist harus konsisten dalam menentukan lighting settings yang 

sudah dibuat, agar hasilnyastabil. 

Animasi tidak semata-mata hanyalah menggerakkan, tetapi juga 

memberikan suatu karakter pada objek-objek yang akan dianimasikan. Esensi 

inilah yang kemudian dikembangkan oleh beberapa animator-animator sehingga 

objek animasinya tidak bersifat perubahan gerak, tetapi lebih daripada itu, mood, 

emosi, watak tak jarang dimasukkan sebagai suatu pengembangan karakteristik. 

Animasi ialah menghidupkan benda yang diam diproyeksikan menjadi bergerak 

yang dimaksud di proyeksikan ialah dengan menggunakan toolproyeksi atau 

software aplikasi (Agustina, 2015:28). 
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7. Sketchup 

Sektchup adalah program grafik yang kuat untuk membuat desain 3D. Ada 

banyak desain yang bisa kita buat untuk desain rumah, desain gedung bertingkat, 

desain lansekap, desain rumah dan masih banyak lagi. 

Untuk memahami dan mahir menggunakan google sketchup, ada beberapa 

perintah kerja yang harus dipahami agar proses mendesain objek 3 dimensi yang 

kita inginkan dapat dilakukan dengan mudah. Perintah kerja menggambar ini akan 

dijelaskan tahap demi tahap sehingga mudah untuk dipahami. 

Setelah penjabaran pengenalan perintah kerja menggambar 3 dimensi, 

langkah berikutnya adalah membuat desain 3 dimensi sesuai contoh yang 

diberikan pada buku ini. Proses mendesain akan menggunakan perintah kerja 

yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya. Selain perintah kerja dalam proses 

mendesain, hal penting lainnya yang harus dimengerti dalam penggunaan program 

Google Sketchup adalah proses rendering. Proses rendering desain bertujuan agar 

desain 3 dimensi objek yang sudah kita buat akan tampak lebih realistik. 

a. Mengatur Tampilan Layar Kerja. 

Saat menjalankan Sketchup, tampilan awal layar kerja tetap kosong karena 

ikon perintah kerja yang akan digunakan untuk membuat desain dan gambar 3D 

tidak muncul di layar kerja. 

Untuk memunculkan perintah menggambar dan mengedit, ikuti langkah-

langkah berikut: 

1) Klik View, pilih Toolbar dan gerakkan kursor ke kanan, lalu pilih perintah 

yang akan muncul di layar kerja. 

2) Klik pada setiap kotak perintah, dan akan muncul di jendela, misalnya klik 

pada elemen gambar (perintah menggambar), modifikasi (mengubah urutan), 

dan bayangan (membuat bayangan). View (merubah tampilan rumah di 

depan, samping, belakang), dan sebagainya. Dengan mengikuti perintah di 

atas, Anda akan mendapatkan layar kerja baru. Kode perintah ini akan 

membantu kita dalam membuat desain 3D. 
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Gambar 1.Tampilan layar kerja 

b. Perintah kerja Google Sketchup 

Di Google Sketchup terdapat banyak perintah kerja yang sering digunakan 

dalam membuat desain objek 3D. Di bawah ini adalah perintah yang biasa 

digunakan. 

1) Perintah kerja line (membuat garis) 

 Perimtah ini dapat membuat berbagai bentuk dan dimensi sesuai dengan 

desain yang kita inginkan seperti membuat gambar kenopi rumah,membuat desain 

furnitur mja, atau desain furnitur lemari. 

Contoh penggunaan printah kerja line sebagai berikut: 

(1) Klik Tampilan Atas (Tampilan Atas) pada toolbar 

(2) Ketik L pada keyboard atau klik ikon Font 

(3) Gerakkan kursor ke kanan sejajar dengan sumbu merah, lalu ketik 5, dan enter. 

(4) Gerakkan kursor ke atas sejajar dengan sumbu hijau, lalu ketik 5, lalu enter. 

(5) Gerakkan kursor ke kiri sejajar sumbu merah, lalu ketik 5, lalu enter. 

(6) Gerakkan kursor ke bawah sejajar dengan sumbu hijau, lalu ketik 5 setelah itu 

Enter. 

Dengan mengikuti perintah diatas maka akan terlihat gambar seperti ini: 
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Gambar 2. Membuat garis dengan Line Tool. 

c. Perintah Kerja Circle (Membuat Bentuk Lingkaran) 

Membuat gambar dengan perintah Circle merupakan salah  satu tool yang 

berfungsi untuk membuat gambar lingkaran. Contoh perintah gambar dengan Tool 

Cirle adalah sebagai berikut: 

1. Kelik Top View pada Toolbar. 

2. Klik ikon Circle atau  ketik C pada keyboard. 

3. Ketik radius lingkaran, yaitu 2 meter, lalu Enter. 

Dengan mengikuti perintah di atas, maka hasil yang dibuat akan seperti berikut 

ini. 

 
Gambar 3. Membuat lingkaran dengan  Circle Tool. 



15  

 

 

d. Perintah Modifikasi Layar 

Perintah modifikasi layar adalah kelanjutan dari perintah kerja untuk 

menggambar. Perintah kerja ini berguna untuk mengubah bentuk dari suatu objek 

yang sudah kita buat sebelimnya, misalnya kita ingin membuat ketinggian dari 

objek kotak yang sudah kita buat, maka dingunakan  perintah kerja Push/Pull. 

Begitu juga perintah kerja untuk mengubah tempat suatu objek dari suatu tempat 

ke suatu titik tertentu.maka dingunakan perintah kerja Move  Tool  (perintah kerja 

memindahkan objek). Keselurahan perintah kerja untuk memodifikasi akan 

dijelaskan berikut ini. 

 
Gambar 4. Gambar perintah modifikasi pada Toolbar 

1.) Perintah Kerja Dorong / Tarik (Kenaikan Tinggi) 

2.) Digunakan untuk membuat tinggi dan ketebalan dinding atau objek dengan 

ukuran tertentu. 

3.) Klik pada ikon Dorong / Tarik atau ketik P lalu klik pada bidang gambar. 

4.) Ketik 2 meter untuk ketinggian, lalu tekan tombol enter 

Dengan mengikuti perintah diatas maka hasilnya akan seperti ini.

 
Gambar 5. Membuat ketinggian dengan Push/Pull Tool 

e. Perintah Kerja Rotasi (Memutar Objek) 

Perintah kerja rotasi merupakan perintah kerja untuk memutar suatu objek 

tertentu. Patokan dalam melakukan rotasi adalah sumbu axis yaitu X, Y, dan Z 

xiii 
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yang diwakili dengan sumbu Merah, Hijau, dan Biru. Contoh penggunaan 

perintah kerja modifikasi rotasi adalah sebagai berikut: 

1.) Klik ikon transfer atau ketik M. 

2.) Klik pada Kotak 1, kotak yang ingin kita pindahkan. 

3.) Klik di pojok kiri bawah kotak 1, lalu pindahkan pointer ke kanan di atas kotak 

2 kemudian kotak tersebut telah dipindahkan menggunakan perintah Move Tool 

seperti yang ditunjukkan dibawah ini: 

 
Gambar 6 . Memindahkan kotak dengan perintah kerja Move 

8. Macromedia flash 8  

Ada beberapa software atau perangkat lunak yang digunakan dalam 

pembuatan media pembelajara interaktif salah satunya adalah Macromedia Flash 

8 . Wahyuno  (2006:2), macromedia Flash merupakan aplikasi interaktif dengan 

berbagai kelebihan. Beberapa faktor yang mendukung kepopuleran flash sebagai 

sebuah aplikasi untuk keperluan desain dan animasi antara lain adalah memiliki 

format grafis berbasis vector, kapasitas file hasil yang kecil, memiliki kemampuan 

tinggi dalam mengatur interaktivitas program, memiliki kelengkapan fasilitas 

dalam melakukan desain, dan sebagainya. 

Wahyono (2006:2),  flash dikembangkan sejak tahun 1996, dan pada 

awalnya hanyalah merupakan program animasi sederhana GIF Animation, tetapi 

sekarang sudah berkembang menjadi aplikasi raksasa yang digunakan oleh hampir 

semua orang yang menekuni bidang desain dan animasi berbasis komputer. 

Sampai saat ini, Macromedia Flash telah dikembangkan dalam beberapa versi, 
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setelah sampaii pada versi Flash 6, muncul teknologi Flash 7 yang dikenal 

dengan nama Macromedia MX dan yang terakhir adalah Macromedia Flash 

Profesional 8.  

a. Pengenalan Macromedia Flash 8 

Macromedia Flash 8 merupakan program yang dirancang untuk membuat 

animasi berbasis vektor dengan hasil yang kompak. Awalnya, tujuan dari 

program ini adalah membuat animasi atau aplikasi berbasis internet (online). 

Namun dalam perkembangannya banyak digunakan untuk membuat animasi atau 

aplikasi yang tidak berbasis internet (offline). 

Dengan Action script 2.0 di bawah ini, flash dapat digunakan untuk 

mengembangkan game atau materi pendidikan seperti kuis atau simulasi. 

Tampilan standar jendela Macromedia Flash 8 - saat Anda mulai membuat 

aplikasi media pembelajaran, adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 7 . Tampilan awal Macromedia Flash 

Jendela kerja Macromedia Flash terdiri dari 

 
Gambar 8 . Jendela kerja Macromedia Flash 

1.) Menu Bar 

Ini berisi satu set menu atau perintah yang digunakan untuk membuat 



18  

 

 

tutorial FlashTool Bar. 

2.) Tool Bar 

Toolbar adalah panel yang berisi berbagai alat. Alat dikelompokkan 

menjadi empat kelompok: alat berisi tombol untuk membuat dan mengedit 

gambar, tampilan untuk mengatur lebar karya, warna menentukan warna yang 

digunakan saat mengedit, dan opsi alat lain untuk mengedit gambar. 

3.) Time line 

Timeline atau garis waktu yang merupakan komponen yang digunakan 

untuk mengatur dan mengontrol animasi. Garis waktu terdiri dari beberapa 

lapisan. Lapisan digunakan untuk menempatkan satu atau lebih objek pada badan 

utama agar dapat dimanipulasi dengan objek lain. Setiap lapisan terdiri dari 

bingkai yang digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. 

4.) Stage  

Stage juga disebut layar atau panggung. Panggung digunakan untuk 

mengoperasikan objek yang akan dianimasikan. Dipanggung, penulis bisa 

membuat gambar, teks, warna member, dan lainnya. 

5.) Panel 

Beberapa panel penting di Macromedia Flash 8 antara lain panel, 

Properties, Filters, Parameters, Actions, Library, Color, dan Information 

Transfer Alignment. 

6.) Properties Panel 

Properties Ini akan mengubah tampilan dan fungsinya sesuai dengan 

bagian mana yang diaktifkan. Misalnya, saat alat garis diaktifkan, yang muncul di 

jendela Properti adalah fungsi penyesuaian font seperti ukuran font, bentuk, dan 

warna font. 

7.) Library Panel 

Library berfungsi sebagai pustaka simbol / media yang digunakan dalam 

animasi yang dibuat. 

9. Storyboard 

Widiastuti 2012 (dalam Pratiwi, 2019:17) Storyboard adalah sketsa 

gambar yang disusun secara berurutan berdasarkan naskah cerita, dengan 

storyboard penulis cerita dapat menyampaikan gagasan cerita dengan lebih mudah 
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kepada orang lain, karena dengan storyboard seorang pembuat cerita dapat 

membuat seseorang berimajinasi dengan mengikuti gambar-gambar tersebut. telah 

disajikan, sehingga anda bisa mendapatkan persepsi yang sama dengan ide cerita 

yang dibuat. Sari (2019:15), menyatakan bahwa fungsi storyboard secara umum 

adalah: 

a. Memberikan penjelasan tentang alur cerita berdasarkan gambaran besar, 

mulai dari awal cerita, bagian tengah, hingga akhir cerita. 

b. Storyboard berfungsi sebagai media untuk perencanaan pembuatan video 

pendek atau film. 

c. Fungsi storyboard yang paling penting adalah memudahkan dalam membuat 

dan memahami sebuah alur cerita. 

Menurut Purnama  (dalam Haspita, 2019), mengemukakan bahwa manfaat 

storyboard adalah sebagai berikut : 

a. Membantu proses pembuatan film menjadi lebih cepat. 

b. Membantu memperlihatkan segi artistik sebuah video atau film pendek. 

c. Membantu memberikan detail mengenai tata letak visual dari setiap adegan. 

Berdasarkan pengertian, manfaat dan fungsinya maka dapat disimpulkan 

bahwa storyboard  adalah kumpulan sketsa gambar yang disusun secara berurutan 

dan disesuaikan dengan naskahnya sehingga ide cerita bisa disampaikan dengan 

mudah. Dimana didalam storyboard terdapat informasi penunjang seperti pesan 

teks, penejelasan gambar, audio, dll. 

10. UML (Unified Modeling Language) 

Riswanto (2016:11), mengatakan bahwa UML (Unified Modeling 

Language) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk 

memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari 

sebuah sistem pengembangan perangkat luna berbasis OO (object-Oriented). 

UML Sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blue print, yang 

meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa pemograman 

yang spesifik, skema basis data, dan komponen-komponen yang diperlukan 

dalam sistem perangkat lunak. 

Murni (2019:13), Jelaskan bahwa UML (Unified Modeling Language) 

adalah metodologi kolaboratif antara metode Booch, OMT (Objecct Modeling 
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Technology), OOSE (Object Oriented Software Engineering) dan banyak metode 

lainnya, yang merupakan metodologi yang paling banyak digunakan saat ini 

untuk menganalisis dan merancang sistem dengan metodologi berorientasi objek 

yang disesuaikan dengan penggunaan Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek 

(OOP). 

Alat bantu yang digunakan dalam perancangan beriorentasi objek 

berbasiskan UML adalah Use Case Diagram. Murni (2019:16), menjelaskan 

bahwa Use case adalah dekskripsi fungsi dari sebuah sistem dari sebuah sistem 

dari perspektif pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal 

interaksi  antara pengguna sebuah sistem (aktor) dengan sistemnya sendiri 

melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case diagram secara 

geografis menggambarkan interaksi antara sistem, sistem eksternal dan 

pengguna. Dengan kata lain use case diagram secara grafis mendeskripsikan 

siapa yang akan menngunakan sistem itu. Use case secara naratif digunakan 

untuk secara tekstual menggambarkan sekuensi langkah-langkah dari setiap 

interaksi. 

Berikut adalah simbol Use Case Diagram. 

Simbol Keterangan 

 

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 actor adalah 

gambar orang, biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di 

awal frase nama actor. 

 

USE CASE Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau actor biasanya 

dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use 

case. 

 
 

ASOSIASI/ASSOCIATION Komunikasi antara actor dan use case 

yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interraksi 

dengan actor. 

 

 

 

EKSTENSI/EXTEND Relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walau tanpa use case tambahan memiliki nama depan yang sama 

dengan use case yang di tambahkan. 

 

 

GENERALISASI/GENERALIZATION Hubungan generalisasi 

dan spesialisasi (umum-khusus) antara dua buah use case dimana 

fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. 
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Table 1. Simbol use case diagram 

11. Black Box Testing 

Menurut Purnama (dalam Haspita, 2019:26), bahwa Storyboard adalah 

rangkaian gambar atau ilustrasi yang ditampilkan secara berurutan dengan tujuan 

untuk melihat secara kasar tampilan dari film yang sedang diproduksi. Papan 

cerita adalah alat bagi pembuat film dan fotografer simulasi untuk 

mempresentasikan dan memverifikasi bagian dari sebuah film dan menemukan 

solusi untuk masalah yang mungkin timbul. 

Mair (2018:4), menyatakan bahwa teknik yang digunakan dalam black box 

testing antara lain: 

a. Digunakan untuk mengikuti fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak. 

b. Kebenaran perangkat lunak yang diuni hanya dilihat berdasarkan keluaran 

(output) yang dihasilkan. 

c. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus 

dapat diketahui kesalahan-kesalahannya  

Riswanto (2016:11), uji coba Black box berusaha untuk menemukan 

kesalahan dalam beberapa kategori, diantaranya : 

a. Fungsi-fungsi yang salah atau hilang; 

b. Kesalahan interface; 

c. Kesalahan dalam struktur data aau akses basis data eksternal; 

d. Kesalahan performa; 

e. Kesalahan inisialisasi dan terminasi  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan black box testing 

merupakan metode yang digunakan untuk menemukan kesalahan serta memberi 

solusi dari masalah tersebut. Serta melakukan pengecekan pada pendemonstrasian 

fungsional aplikasi saat dioperasikan, apakah memenuhi kebutuhan pemakai atau 

tidak. Metode ini hanya fokus pada pengujian fungsional dan hasil luarannya 

adalah aplikasi. 

 

 

 

 

MENGGUNAKAN/INCLUDE 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang 

ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan 

fungsional atau sebagai syarat dijalankan use case ini. 
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2.2 Hasil Penelitian yang relevan 

1. Hanjar santoso dengan judul “pengembangan pembelajaran instalasi 

penerangan listrik berbasis praktikum di smk  batur jaya 1 ceper klaten”. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan pembelajaran mata 

pelajaran instalasi penerangan listrik berbasis praktikum di SMK Batur Jaya 1 

Ceper Klaten, maka kesimpulan yang diperoleh adalah pembelajaran Mata 

Pelajaran Instalasi Penerangan Listrik Berbasis Praktikum di SMK Batur Jaya 

1 Ceper Klaten diberikan kepada kelas X dan kelas XI dengan metode 

ceramah, diskusi, tanya-jawab, dan praktek. Perencanaan pembelajarannya 

meliputi kegiatan menyusun RPP, serta menyiapkan alat dan media 

pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan pemberian teori yang 

dilanjutkan dengan kegiatan praktikum. Sedangkan evaluasi pembelajarannya 

melalui tes tertulis, wawancara, dan praktek dengan mempertimbangkan 

aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Kendala yang terjadi dalam 

pembelajaran terletak pada tingkat pemahaman siswa, keterbatasan waktu, 

serta tingkat keaktifan siswa yang masih kurang. Kurangnya tingkat 

pemahaman siswa diupayakan oleh guru dengan pembelajaran praktikum 

secara individu. 

2. Febby Dwi Al Indra dan Ika Parma Dewi Dengan judul “Rancang bangun 

media interaktif pada mata pelajaran teknik dasar listrik dan elektronika” 

Setelah dilakukan pengujian pada media pembelajaran interaktif yang 

rancang untuk evaluasi dalam pembelajaran, kesimpulannya bahwa: 1. Mata 

pelajaran dasar listrik dan elektronika dalam proses belajar mengajar yang 

dulunya bersifat konvensional menjadi lebih interaktif dan menarik. 2. Pada 

proses pengujian media semua menu dan fungsi aplikasi berjalan dengan 

baik. 3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, media yang dibuat dapat 

dipergunakan untuk proses pembelajaran interaktif yang berupa visualisasi 

gambar, audio dan animasi, 4. Evaluasi media pembelajaran interaktiv dapat 

dibuat dengan Adobe Flash CS6, dimana pengguna memasukkan nama dan 

mengerjakan soal ujian dan pada saat selesai mengerjakan latihan akan tampil 

skor perolehan pengguna. 5. Dengan adanya media pembelajaran interaktif, 

maka diharapkan mata pelajaran dasar litrik dan elektronika di SMK Negeri 1 
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Media yang akan dibuat diharapkan dapat membantu guru dalam mengajar 

dan mempermudah siswa dalam memahami materi yang diberikan. 

Padang menjadi lebih menarik dan dapat memaksimalkan hasil belajar, 

karena didukung dengan penggunaan media pembelajaran interaktif. 

3. Febri Yuningsih, dkk Dengan judul “Rancang bangun animasi 3 dimensi 

sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran menginstalasi pc” 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merancang dan membangun media 

pembelajaran pada mata pelajaran menginstalasi PC pada Program Keahlian 

Teknik Komputer dan Jaringan. Berdasarkan hasil pembuatan media 

pembelajaran animasi 3D dapat dikembangkan lagi seperti Pada media 

animasi 3D ini diharapkan nantinya dapat dikembangkan menjadi lebih baik 

lagi dengan cara mengembangkan materi yang lebih full 3D, dikembangkan 

melalui media berbasis web, dapat membantu guru dalam menyampaikan 

informasi dan pesan terhadap materi yang akan di ajarkan. 

2.3 Karangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 1 berikut. 

 

 

  

 

  

 

 

 

Gambar 9. Karangka Pikir 

Pada gambar 1 diatas penulis menggambarkan karangka pikir penelitian yang 

akan dilakukan. Pertama penulis menggambarkan mengenai materi yang akan di 

buatkan media pembelajarannya nanti yakni Instalasi Penerangan Listrik 

Sederhana (IPLS) yang merupakan salah satu mata pelajaran pada jurusan Teknik 

Instalasi Tenaga Listrik di SMKN 2 Palopo. 

Mata pelajaran Instalasi Penerangan Listrik Sederhana (IPLS) merupakan 

salah satu mata pelajaran kelas X yang diajarkan di SMKN 2 PALOPO. 

Masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran Instalasi Penerangan Listrik 

Sederhana (IPLS) yakni metode belajar yang diberikan guru masih sebatas 

ceramah sehingga membuat siawa kurang memahami saat melakukan proses 

pembelajaran di dalam kelas.  

Solusi dari masalah yang ditawarkan oleh penulis adalah membuat media 

pembelajaran interaktif Instalasi penerangan listrik sederhana (IPLS) berbasis 

3D 
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Setelah mengetahui materi apa yang akan dibuatkan media pembelajaran 

interaktif, selanjutnya menentukan masalah yang menjadi alasan mengapa harus 

membuat media pembelajaran interaktif. Adapun permasalahannya adalah karena 

metode pembelajaran yang diberikan guru masih sebatas ceramah sehingga dalam 

peroses pembelajaran berlangsung kurang efektif sehingga membuat siswa kurang 

memahami mata pelajaran tersebut. 

Dengan permasalahan tersebut maka penulis menawarkan solusi yakni, 

membuat media pembelajaran interaktif Instalasi Penerangan Listrik Sederhana 

berbasis 3D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


