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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat sehingga 

memunculkan banyak sekali media untuk menyampaikan informasi. Informasi 

yang cepat dan akurat merupakan suatu bentuk informasi yang sangat dibutuhkan 

masyarakat. Salah satu metode yang sering digunakan untuk media informasi 

yang baik adalah menggunakan sebuah Aplikasi Multimedia Interaktif (Erlansyah, 

2021). 

Multimedia interaktif adalah sebuah teknologi dengan potensi yang sangat 

besar untuk mengubah cara belajar, cara untuk mendapatkan informasi dan cara 

untuk menghibur (Sair dkk, 2019). Penggunaan aplikasi multimedia interaktif 

dapat melihat objek gambar 2 dan 3 dimensi, foto, video bergerak (animasi), 

mendengar suara (audio) stereo serta merespon tindakan pengguna (user). 

Sehingga informasi yang ditampilkan dalam bentuk aplikasi multimedia interaktif 

ini tidak hanya dalam bentuk teks yang monoton saja. Diharapkan dengan melalui 

aplikasi multimedia interaktif, pengguna (user) dapat lebih tertarik dan terhibur 

dalam melihat informasi yang disajian (Effendi dan Murinto, 2014). 

Penerapan pada sebuah multimedia interaktif media promosi mempunyai 

beberapa kegunaan terutama dalam penyampaian informasi seputar sejarah 

sampai dengan lokasi dari instansi tersebut. Kebanyakan universitas sering 

menggunakan teknologi informasi jenis ini dalam mempromosikan profil instansi 

mereka kepada masyarakat umum, sedangkan lembaga-lembaga tertentu seperti 

sekolah masih banyak yang belum memanfaatkan media aplikasi interaktif dalam 

mempromosikan informasi umum pada instansinya (Priya U dan Salman A, 

2019). 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa lembaga - lembaga seperti sekolah masih 

belum memanfaatkan teknologi tersebut, penulis melakukan observasi di SDN 

605 Padang Kalua Kec. Bua. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat ini 

media informasi SDN 605 Padang Kalua belum mempunyai media informasi 

profil sekolah sendiri. Informasi tentang SDN 605 Padang Kalua hanya ada di 

web https://dapo.kemdikbud.go.id/.  dan informasi yang terdapat di dalamnya  

https://dapo.kemdikbud.go.id/
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kurang lengkap. Adapun permasalahan lain yang didapatkan saat observasi yaitu 

terdapat masyarakat yang datang ke sekolah yang ingin bertemu dengan salah satu 

guru dari SDN 605 Padang Kalua tetapi guru tersebut tidak datang karena SDN 

605 Padang Kalua masih dalam proses pembatasan sosial yang dimana setiap guru 

dan siswa datang ke sekolah tidak setiap hari melainkan datang sesuai jadwal 

yang ditetapkan. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi 

Profil Sekolah SDN 605 Padang Kalua sebagai Media Informasi berbasis 

Multimedia Interaktif ” dengan harapan dapat mempermudah masyarakat 

mendapatkan informasi tentang SDN 605 Padang Kalua yang lebih lengkap, 

akurat, bermanfaat, lebih menarik dan tidak monoton.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana membuat Aplikasi 

Profil Sekolah SDN 605 Padang Kalua sebagai Media Informasi berbasis 

Multimedia Interaktif”?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

membuat aplikasi profil sekolah SDN 605 Padang Kalua sebagai media informasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi masyarakat 

Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang sekolah 

dengan tampilan yang lebih menarik. 

2. Bagi peneliti 

Menambah wawasan yang lebih luas dalam pembuatan aplikasi yang 

digunakan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada perkuliahan 

selama di UNCP. 

3. Bagi Universitas 

Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pelajaran yang 

diperoleh di bangku kuliah.  
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4. Bagi SDN 605 Padang Kalua 

Dapat mempermudah dalam membagikan informasi kepada orang – orang 

yang ingin mendapatkan informasi tentang SDN 605 Padang Kalua. 
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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori menguraikan berbagai teori-teori yang akan dibahas dalam 

penelitian. Tujuan kajian teori yaitu untuk memberikan pemahaman tentang 

konsep dasar dari penelitian ini.   

1. Aplikasi 

Aplikasi adalah suatu perangkat lunak (software) atau program komputer 

yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk 

melakukan perintah tertentu. Istilah aplikasi sendiri diambil dari Bahasa inggris 

application yang dapat diartikan sebagai penerapa perangkat lunak atau software 

yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas – tugas tertentu. 

Dalam pengembangan, aplikasi dapat di kategorikan dalam tiga kelompok, 

diantaranya: 

a. Aplikasi desktop, yaitu aplikasi yang hanya dijalankan di perangkat PC 

computer atau laptop. 

b. Aplikasi web, yaitu aplikasi yang dijalankan menggunakan komputer dan 

koneksi internet. 

c. Aplikasi mobile, yaitu aplikasi yang dijalankan di perangkat mobile dimana 

untuk kategori ini penggunaannya sudah banyak sekali (Pane, Zamzam, dan 

Fadillah 2020:53). 

2. Profil 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Profil merupakan pandangan dari 

samping (tentang wajah orang), lukisan (gambar) orang dari samping, sketsa 

biografis,  penampang (tanah, gunung, dsb),  grafik atau ikhtisar yg memberikan 

fakta tentang hal-hal khusus. 

3. Media Informasi 

Kata media berasal dari Bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam Bahasa arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara harifah kata 
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media memiliki arti „perantara‟ atau „pengantar‟. Association for education and 

communication technology (AECT) mendefenisikan media yaitu segala bentuk 

dan saluran yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran pesan. Sedangkan 

menurut National Education Association (NEA) mendefenisikan media sebagai 

benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta 

instrument yang dipergunakan dengan baik – baik (Satrianawati, 2018:5-6). 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataan 

yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian – 

kejadian (event) adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu (Arif, 2019:7). 

Dari defenisi – defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media informasi 

adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan suatu kejadian. Baik 

disampaikan dengan media visual, media audio, media audio visual maupun 

multimedia. Terlebih sekarang sudah zaman modern banyak teknologi yang dapat 

digunakan untuk membuat suatu media informasi yang lebih baik. 

4. Multimedia Interaktif 

Akhir – akhir ini konsep multimedia semakin popular dengan munculnya 

monitor komputer bersolusi tinggi, teknologi video, dan suara. Sebagai pemroses 

multimedia, saat ini sudah banyak tersedia komputer dan program aplikasi yang 

dapat merekanm suara dan video, memanipulasi suara serta gambar untuk 

mendapatkan efek khusus, memadukan dan menghasilkan berbagai jenis grafik 

termasuk animasi, dan mengintegrasikan semua ini ke dalam suatu bentuk 

multimedia (Pratomo, 2019:1). 

Multimedia adalah penggabungan dari kata multi dan media. Multi dapat 

diartikan sebagai banyak dan media berarti media atau perantara. Multimedia 

adalah gabungan dari teks, grafik, suara, video, dan animasi yang dapat 

menghasilkan suatu media interaktif. Bagi pengguna komputer multimedia dapat 

diartikan sebagai informasi komputer yang dapat disajikan melalui audio atau 

video, teks, grafik dan animasi. Manfaat multimedia saat ini adalah sebagai 

penyajian informasi yang interaktif memanfaatkan kombinasi data atau media 

(Pratomo, 2019:1).  
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Sedangkan pengertian interaktif terkait dengan komunikasi 2 arah atau lebih 

dari komponen – komponen komunikasi. Dimana komponen komunikasi dalam 

sebuah multimedia interaktif berupa : hubungan antara manusia (sebagai user/ 

pengguna produk) dan computer (software/aplikasi/produk dalam format file 

tertentu, biasanya dalam bentuk CD). Dalam multimedia interaktif, interaksi 

merupakan salah satu fitur yang menonjol dalam multimedia yang memungkinkan 

pembelajaran yang aktif (active learing), yang tidak saja memungkinkan 

pengguna melihat atau mendengar (see and hear) tetapi juga melakukan sesuatu 

(do). Dalam konteks multimedia do disini dapat berupa memberikan respon 

terhadap pertanyaan yang diajukan (Lestari, 2020:4). 

5. Adobe Animate 

Menurut Hanafie dalam Abdullah dan Yunianta (2018) Adobe Animate yang 

merupakan versi paling baru dari Adobe Flash. Adobe Animate adalah aplikasi 

desain grafis yang sering digunakan oleh desainerdesaner untuk membuat karya 

profesional, khususnya dalam bidang animasi. Adobe Animate dapat beroperasi 

pada Microsoft Windows dan Mac Os, serta produk yang dihasilkan oleh Adobe 

Animate dapat beroperasi pada sistem Windows, Mac, Xbox 360, iPad, iPhone, 

dan Android. Oleh karena itu menggunakan Adobe Animate dapat membuat media 

informasi yang interaktif dan menarik yang dapat dimainkan dalam 

Smartphone/Android. 

6. CorelDraw 

CorelDraw Graphic Suite 2019 merupakan pengembangan dari CorelDraw 

yang dirilis pada tahun 2019. Perangkat lunak desain grafis ini amat popular di 

Indonesia sejak beberapa puluh tahun yang lalu hingga saat ini. CorelDraw 2019 

sendiri adalah salah satu bagian dari perangkat lunak yang dibuat corel untuk 

menggambar dan mendesain objek vector.  Sebagian besar aktivitas menggambar 

dan mendesain menggunakan CorelDraw 2019 melibatkan banyak tool, ikon – 

ikon, perintah, menu dan palet yang terllihat di tampilan interface perangkat lunak 

ini sendiri (Enterprise, 2019:1). 
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7. SketchUp 

SketchUp merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat atau 

merancang suatu objek ke dalam bentuk 3D. Menurut Rio Manullang (2019) 

SketchUp adalah program grafis mumpuni dalam membuat desain 3 dimensi. Ada 

banyak hasil desain yang bisa kita buat di program grafis ini, misalnya membuat 

desain rumah, mendesain bangunan high rise building, desain landscape, desain 

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

8. Rendering 

Rendering adalah proses output dari software 3D yang selanjutnya akan 

menghasilkan file standar motion baik itu movie atau file image sequence untuk di 

olah pada proses editing dan compositing. Proses rendering ini sejatinya 

membutuhkan hardware yang high level untuk menghasilkan output yang bagus 

serta kecepatan yang tinggi (G.Djalle, 2018:141). 

Software yang sering digunakan dalam rendering 3D adalah Enscape yang 

dapat terhubung langsung dengan SketcUp sehingga dapat melakukan rendering 

secara real time, dan dapat langsung dieksport dan mengimport file apapun. 

9. Unified Modeling Language  (UML) 

UML diluncurkan pada tahun 1997 oleh Object Management Group 

(OMG). Pengembangan utama dari UML adalah Rumbaugh, Ivar Jacobson, dan 

Grady Booch. UML awalnya dimaksudkan sebagai sebuah bahasa disain 

(perancangan) untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak komputer yang 

disediakan bagi para pengembang perangkat lunak. Namun, sekarang UML tidak 

hanya dipakai untuk mendisain perangkat lunak, tetapi juga untuk mendisain 

beragam model. UML merupakan sebuah metode untuk merancang model 

sehingga dikomunikasikan dengan mudah pada pemodel lainnya. Alasan UML 

menjadi bahasa baku pemodelan adalah karena UML merupakan bahasa yang 

independen dari bahasa pemrograman komputer dan perangkat lunak pemodelan 

tertentu (Purnomo, 2019:65). Jenis – jenis  diagram UML yaitu: 

a. Use Case Diagram  

 Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang 

menggambarkan interaksi antara sistem dan actor, use case diagram juga dapat 
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mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya 

(Habibi, Naufal F, dan Shafira D, 2019:59). 

Tabel 1. Simbol – simbol Use Case Diagram 

Sumber : Sugiarti, 2013 (dalam Harianto, Pratiwi dan Suhariyadi, 2019:16-17) 

b. Activity Diagram 

Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada 

UML yang dapat memodelkan proses –proses apa saja yang terjadi pada sistem 

(Habibi, Naufal F, dan Shafira D, 2019:60). Harianto, Pratiwi dan Suhariyadi 

(2019:19) menyatakan bahwa Activity Diagram merupakan state diagram khusus, 

dimana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi ditrigger 

oleh selesainya state sebelumnya (internal processing). 

Tabel 2. Simbol – simbol Activity Diagram 

Nama Simbol Deskripsi 

Activity 

 

Memperlihatkan bagaimana masing – 

masing kelas antar muka saling 

berinteraksi satu sama lain. 

Nama Simbol Deskripsi 

Use Case 

 

Fungsional yang disediakan sistem 

sebagai unit –unit yang saling bertukar 

pesan atar unit atau actor 

Aktor 

 

Berinteraksi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat diluar sistem informasi 

yang akan dibuat itu sendiri 

Asosiasi/ 

Association 
 

Komunikasi antara actor dan use case  

Extend  

Relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang ditambahkan 

dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use 

case tambahan itu. 

Include  

Relasi case tambahan ke sebuah use case 

untuk menjalankan fungsi atau sebagian 

syarat dijalankannya use case ini. 
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Action 
 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

Initial Node 

 

 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

Activity Final 

Node  

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

Fork Node  
Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

Swimlane 
 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktifitas yang 

terjadi. 

State 

Transtion 
 

Aliran dari aktifitas. 

Decision 

 

Cabang keluaran dari Condision dapat 

lebih dari dua, tetapi biasanya sebagian 

besar hanya berisi dua keluaran biner. 

Sumber : Sugiarti, 2013 (dalam Harianto, Pratiwi dan Suhariyadi,2019:19) 

10. Pengujian Sistem  

Terdapat dua metode pengujian yang dapat dilakukan untuk memastikan 

sistem sudah sesuai dengan perancangan dan kebutuhan yang ada yaitu white box 

dan black box. White box testing merupakan pengujian yang difokuskan pada 

internal sistem yaitu source code program. Tujuan dari pengujian white box 

digunakan sebagai alat uji kompleksitas dari code program. Bagi programmer, 

white box sangat penting untuk menentukan kompleksitas dari suatu code. 

Pengujian white box juga dapat digunakan sebagai validasi apakah source code 

mengikuti desain; apakah source code sesuai dengan kebutuhan fungsional; 

apakah source code memiliki kerentanan (Wahyu U, Danang dan Parti A, 2018). 

Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil 

eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi 

dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat 

penampilan luarnya saja, tanpa tau ada apa dibalik bungkus hitam nya. Sama 

seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya (interface 



10 
 

 
 

nya), fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam 

proses detilnya (hanya mengetahui input dan output) (Habibi dan Aprilian, 

2019:165). 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini merujuk pada beberepa penelitian yang sudah ada sebagai 

referensi dalam penelitian untuk diukur, penelitian tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1. Angga Priya Utama dan Mohamad Salman Alfarisi (2019) dengan judul 

penelitian “Implementasi Aplikasi Multimedia Interaktif Sebagai Profil 

Sekolah SMA Negeri 57 Jakarta Barat Dalam Bentuk CD Interaktif”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kemajuan lain dan juga 

pilihan yang baru dalam memperkenalkan instansi mereka ke daerah yang 

lebih luas. Selanjutnya, penulis membuat ide proposisi rencana lain sebagai 

bentuk produk baru bagi sekolah yang sesuai dengan pengalaman penulis 

dalam pembelajaran multimedia interaktif di universitas. 

2. Isral, Rahmat Tullah, dan Muhammad Suryawan Prianto Syahputra (2021) 

dengan judul penelitian “Media Informasi Tentang Aturan dan Perundang 

Undangan BPJS Ketenagakerjaan Berbasis Multimedia”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah dengan aplikasi ini perusahaan dapat mengetahui 

komitmen mereka sebagai bisnis dan mengetahui efek nya jika mereka tidak 

mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, juga dapat menjadi tempat 

mendapat informasi bagi para pekerja yang membutuhksn informasi tentang 

hak – hak yang diperoleh saat berkerja. 

3. Nur Naningsih (2018) dengan judul penelitian “Perancangan Informasi 

Profil Pemerintah Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

berbasis Multimedia”. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa orang yang 

datang ke kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ingin 

mengetahui data informasi tentang profil pemerintahan dan data informasi 

pariwisata dapat memperolehnya dengan cara yang menarik dan mudah 

digunakan. Karena para tamu yang datang berkunjung ke gedung itu kadang 

– kadang masih berpikir bahwa sulit untuk mendapat informasi tentang 

profil pemerintahan di papan informasi karena tidak ada yang ditampilkan 
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atau tercatat di papan informasi. Pelayanan yang diberikan oleh petugas 

costumer service kadang – kadang  juga menawarkan layanan yang terbatas. 

4. Niila Madaniyya Dan Mohamad Salman Alfarisi (2020) dengan judul 

penelitian “Perancangan Aplikasi Infografis Interaktif pengenalan Fakultas 

dan Jurusan Universitas Budi Luhur”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untum membuat aplikasi infografis interaktif untuk membuat dan 

menambahkan media informasi dan proses memperkenalkan jurusan bagi 

PMB Universitas Budi Luhur. 

2.3 Kerangka Pikir 

Sebuah kerangka pikir merupakan susunan dari pokok permasalahan 

sehingga menghasilkan solusi. Kerangka pikir penelitian ini dibuat dalam bentuk 

skema seperti gambar berikut: 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 


