
 
 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi 

saat ini tidak dapat dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. 

Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa 

menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu 

pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan bagi dunia pendidikan khususnya  

dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi merupakan perkembangan 

sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan 

telekomunikasi. Keberadaan dan peranan teknologi informasi dalam sistem 

pendidikan telah membawa era baru perkembangan dunia pendidikan, tetapi 

perkembangan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya 

manusia yang menentukan keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia umumnya 

hal ini disebabkan masih tertinggalnya sumber daya manusia kita untuk 

memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendidikan tersebut. 

(Haris:2017). 

Salah satu kemajuan teknologi informasi pada saat ini adalah aplikasi 

multimedia. Multimedia adalah salah satu cara yang tepat untuk mempermudah 

penyampaian suatu informasi tertentu dalam bentuk visual, dengan adanya 

multimedia telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer yaitu 

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

berinteraksi dan berintegrasi suatu sama lain dikarenakan komputer multimedia 

mampu menghasilkan sesuatu yang biasa menjadi lebih menarik, salah satunya 

dengan adanya animasi(3D). Animasi tiga dimensi (3D) mampu memberikan 

gambar bergerak dalam ruang digital 3D. Penggunaan animasi 3 dimensi saat ini 

bukan hanya untuk game saja, tetapi bisa  dimanfaatkan sebagai sarana media 

informasi dan promosi yang telah melebar kebanyakan aspek di dalam instansi 

atau perusahaan sehingga mengalami sebuah perkembangan yang signifikan, 

salah satunya adalah sekolah (Lestari : 2017) 

Sekolah merupakan lingkungan mikrosistem. Rukiyanti (2017: 1) mikro 

sistem adalah sebuah pola dari aktivitas, peran dan relasi interpersonal yang 
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dialami oleh seseorang yang sedang tumbuh berkembang di dalam setting tertentu 

dengan karakteristik fisik khusus, yaitu suatu lingkungan kehidupan yang di 

dalamnya seorang individu menghabiskan sebagian besar waktunya, seperti 

keluarga, teman sebaya sekolah dan lingkungan tetangga. Sistem mikrosistem ini, 

seorang individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru-guru, teman 

sebaya dan yang lain. Seorang anak timbal balik dengan yang lain dan 

membentuk mikrosistem masing-masing bukan penerima pasif dari pengalaman, 

tetapi bersifat interaksi. 

 SMAN 15 Luwu merupakan Sekolah Menengah Atas yang terletak di 

Ponrang, Kabupaten Luwu. Minat siswa di sekolah ini setiap tahunnya meningkat, 

pengenalan sekolah ini masih manual yaitu dengan penyebaran brosur dan 

memberikan penjelasan ke sekolah secara langsung, dan pengenalan ke sekolah 

juga masih manual. Observasi awal peneliti menunjukkan jika SMAN 15 Luwu 

memerlukan aplikasi video profil untuk pemodelan tata ruang gedung sekolah 3 

dimensi berbasis desktop. Aplikasi video profil  ini akan diimplementasikan di 

sekolah SMAN 15 Luwu. 

Menurut Martono dkk (2018), Media promosi merupakan suatu alat atau 

sarana  untuk memperkenalkan dan menawarkan suatu produk atau jasa atau 

image atau perusahaan ataupun yang lain agar dapat dengan mudah diketahui oleh 

masyarakat lebih luas. Berkembangnya teknologi berkembang pula media 

promosi yang semakin kreatif, menarik, dan inovatif, di antaranya yaitu media 

promosi dalam bentuk video profil berbasis multimedia ini. Sekolah Menengah  

Atas Negeri 7 Kota Tangerang selatan salah satu instansi pemerintahan yang 

bergerak di bidang pendidikan belum memiliki sarana untuk memberikan 

gambaran keadaan sekolah kepada masyarakat. Video profil ini dibuat agar 

masyarakat lebih dengan mudah mendapatkan semua informasi dan memiliki 

gambaran mengenai keadaan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode 

pendataan yaitu observasi dan wawancara. 

Kemajuan animasi saat ini sudah sangat berkembang pesat, didukung 

karena adanya perkembangan teknologi komputer dan aplikasi pembuat 

informasi. Perkembangan animasi bukan sekedar dalam bentuk dua dimensi (2D) 

saja, tetapi sekarang juga sudah memulai bermunculan animasi dalam bentuk tiga 
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dimensi (3D)dan juga penampilan virtual yang menampilkan tampilan seperti 

mata manusia memandang. Hal tersebut yang mendasari penulis untuk membuat  

aplikasi video profil pemodelan tata ruang 3 dimensi gedung sekolah SMAN 15 

Luwu, yang dimana pemodelan objeknya dibuat dalam bentuk tiga dimensi (3D) 

yang terdapat dalam media yang akan dibuat nantinya. Dengan adanya animasi 

tersebut akan memudahkan para guru dan calon siswa yang tidak dapat 

mengakses bagian wilayah area sekolah, dan juga bagi masyarakat dan calon 

siswa untuk mendapatkan informasi yang menarik dalam bentuk video animasi.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membuat aplikasi video 

profil pemodelan tata ruang 3 dimensi gedung sekolah SMAN 15 Luwu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang 

dilakukan adalah menghasilkan aplikasi video profil pemodelan tata ruang 3 

dimensi gedung sekolah SMAN 15 Luwu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak yang menggunakan antara lain: 

1.5 Manfaat Bagi Penulis 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman langsun dalam merancang suatu 

aplikasi berbasis desktop serta memberi dorongan kepada peneliti lain untuk 

melaksanakan penelitian selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas. 

1. Manfaat Bagi SMAN 15 Luwu 

Agar di kenal oleh masyarakat umum untuk dengan mudah mendapatkan 

semua informasi dan memiliki gambaran mengenai keadaan sekolah. 

2. Manfaat Terhadap Dunia Akademik 

Manfaat penelitian ini yaitu menambah literature bagi pembuatan laporan 

sejenis serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang berminat untuk 

membuat serta mengembangkan website pada Universitas Cokroaminoto Palopo. 



4 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan kumpulan teori yang dikumpulkan penulis dari 

berbagai sumber yang memiliki hubungan dengan penelitian ini dan memiliki 

tujuan agar dapat memberikan pemahaman tentang konsep dasar dari penelitian 

yang sedang penulis kerjakan. 

1. Pemodelan 3 Dimensi 

Menurut Fa’idh dkk (2015:1), grafik komputer 3 dimensi, pemodelan 3 

dimensi adalah suatu proses menciptakan objek 3 dimensi yang ingin dituangkan 

dalam bentuk visual nyata melalui perangkat lunak tertentu. Objek 3 dimensi 

sebuah ruang yang memiliki panjang, lebar dan tinggi yang memiliki bentuk tidak 

hanya digunakan dalam matematika dan fisika saja melainkan dibidang grafis, 

seni, animasi, komputer dan lain-lain. 

Menurut Fadya dan Permata (2018:14), 3D modelling atau pemodelan 3 

dimensi (3D) sebuah proses pembuatan representasi 3D dari setiap latar atau 

objek dengan memanipulasi polygon, edges, dan vertices dalam ruang simulasi 

3D. Pemodelan 3D dapat dicapai secara manual dengan perangkat 3D khusus 

yang memungkinkan seniman menciptakan dengan memindai objek dunia nyata 

menjadi serangkaian titik-titik data yang dapat digunakan untuk 

mempresentasikan objek secara digital. 

Menurut Parwanto dan Wahyu (2016:4), 3D modelling adalah hasil dari 

representasi dari proses secara matematika yang membentuk objek 3D. Hasil dari 

proses tersebut adalah apa yang sekarang ini disebut dengan 3D model atau 3D 

mesh. Untuk  memproduksi sebuah karya 3 dimensi  yang baik, dapat dibagi 

menjadi beberapa tahapan produksi yang masing–masing dikerjakan oleh bagian–

bagian yang berbeda, yakni: story, visual design, storyboard, edit, audio, 

modelling, scene setup, texturing, rigging, animation, effects, lighting, rendering, 

compositing. 

Berdasarkan uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa pemodelan 3 

dimensi merupakan suatu menciptkan objek 3 dimensi yang dituang dalam bentuk 
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visual nyata melalui perangkat lunak tertentu objek tersebut diukur dan diamati 

dengan teknologi survey. 

2. Video   

Menurut Husein dan Noor (2016:8), video sebagai teknologi penangkapan, 

perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan perekonstruksian urutan 

gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik 

sehingga video  tampak seperti gambar yang bergerak. Agnew dan Kellerman 

dalam kutipan Munir menjelaskan video sebagai media digital yang menunjukkan 

susunan gambar-gambar yang dibaca secara berurutan dengan waktu tertentu 

sehingga memberikan ilusi, gambaran serta fantasi pada gambar yang bergerak. 

Menurut Kausar dan Fazri (2015:16), video sebagai media digital yang 

menunjukkan susunan atau uraian gambar-gambar dan memberikan ilusi, 

gambaran serta fantasi pada gambar yang bergerak. Video juga bisa dikatakan 

sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berturutan dalam waktu 

dengan kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang disebut dengan frame rate, 

dengan satuan fps (frame per second). Karena dimainkan dalam kecepatan yang 

tinggi maka tercipta ilusi gerak yang halus, semakain besar nilai frame rate maka 

akan semakin halus pergerakan yang ditampilkan. Biasanya menggunakan film 

seluloid, sinyal elektronik atau media digital. 

Menurut Busyaeri dkk (2016:8), video merupakan media audio video 

visual yang sudah beredar dimasyarakat dan banyak diminati oleh anak-anak 

sekolah dasar, mulai dari jenis video hiburan, pengetahuan, informasi, musik, dan 

cerita-cerita bersejarah bisa disaksikan dengan mudah. 

Berdasarkan uraian tersebut  bahwa video merupakan media teknologi 

audio visual yang sudah beredar di masyarakat dan banyak diminati dan 

menyajikan adegan-adegan dan gerak secara elektronik sehingga video tampak 

seperti gambar yang bergerak.                       

3. Video Profil 

Menurut Sunarya dkk (2017:4), video profile sekolah ini mampu 

memberikan informasi yang lengkap, efektif dan terperinci mengenai ruang 

lingkup sekolah, keunggulan, prestasi sekolah, dan sebagai aset sekolah  SMA 

Negeri 15 Kota Tanggerang, sehingga kebutuhan audience akan informasi 
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mengenai sekolah tersebut dapat terjawab. Selain itu, video profile ini menjadi 

solusi dalam pemecahan masalah pada media promosi dan informasinya, dimana 

video profil ini dapat digunakan oleh bagian pemasaran untuk mempromosikan 

kegiaatannya pada acara sekolah, pameran pendidikan, dan lain-lain. Melalui 

perancangan video profile ini  diharapkan akan meningkatkan kepeminatan calon 

siswa/i baru, meningkatkan citra sekolah agar SMA Negeri 15 Kota Tanggerang 

dapat dikenal secara luas. 

Menurut Aan dkk (2017:1), video profil merupakan sebuah media 

elektronik untuk menyampaikan informasi yang sangat efektif dalam 

memperkenalkan suatu prodi. Melalui media visual inilah maka semua informasi 

dapat dengan mudah dicerna oleh semua kalangan masyarakat. Prodi manajemen 

informatika adalah prodi berada di fakultas teknik dan kejuruan, Universitas 

pendidikan ganesha (Undiksha). Prodi ini, membutuhkan media promosi untuk 

sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan eksistensinya telah 

melakukkan perombakan kurikulum 2012 menjadi 2016. Pembuatan video ini, 

digunakan software adobe premiere dan adobe after effect. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa video profil 

merupakan salah satu media dalam bentuk visual melalui audio untuk berbagai 

kebutuhan terutama untuk kebutuhan promosi. 

4. Sekolah 

a. Peran sekolah di masyarakat 

Menurut Asrofah dkk (2018:2), mengamati fenomena yang terjadi saat ini 

tersebut, menjadi suatu kebutuhan keharusan bagi manusia untuk dapat 

mengupayakan menciptakan kehidupan yang berkesinambungan dan selaras 

antara manusia dengan alam dan lingkungan. Upaya ini dapat diwujudkan dengan 

mengusahakan terwujudnya ekosistem yang layak huni dan berkesinambungan. 

Salah satu aspek yang dapat mendukung upaya ini adalah pendidikan, termasuk 

pendidikan yang berlangsung disekolah. Penyelenggaraan pendidikan memiliki 

peluang yang sangat luas untuk dapat memberi kesadaran bagi peserta didik dan 

masyarakat secara lebih luas untuk dapat kembali menjaga kelestarian alam dan 

lingkungan demi keberlangsungan hidup berkelanjutan yang sejahtera. 

b. Sekolah menurut ahli 
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Menurut Irwandi dkk (2016:1), sekolah merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan 

dan sikap siswa sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan di 

kemudian hari. Pada pendidikan dasar, penanaman pengetahuan, kemampuan dan 

sikap ini merupakan fondasi untuk membentuk kepribadian anak yang akan  

bermuara pada pembentukan kepribadian masyarakat dimasa yang akan datang. 

Menurut Zahro dkk (2017:2), sekolah memiliki tanggung jawab moral 

untuk mendidik peserta didik menjadi pintar dan berkarakter. Tugas sekolah tidak 

hanya mengajar, tetapi juga mendidik sehingga peserta didik memiliki 

kemampuan kognitif dan memiliki karakter yang baik. Pendidikan berkarakter 

bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di 

sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia 

peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuai standar kompetensi 

lulusan. Melalui pendidikan berkarakter diharapkan peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia 

sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.. 

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah 

merupakan lembaga pendidikan untuk belajar dan mengajar dan memiliki 

tanggung jawab moral untuk mendidik peserta didik menjadi pintar dan 

berkarakter. 

5. SMAN 15 Luwu 

SMAN 15 Luwu merupakan sekolah negeri yang berdiri pada tahun 2007. 

Salah satu sekolah yang terjangkau dan berkualitas prima, modern, komprehensif, 

terbuka, dan humanis dan salah satu sekolah terfavorit di wilayah Luwu. SMAN 

15 Luwu saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu sekolah yang 

terdepan. Upaya-upaya pencapaian tertinggi selalu dilakukan. Dengan demikian 

SMAN secara  terus menerus melakukan peningkatan dan pengembangan, baik 

berupa fasilitas sistem pendukung maupun sistem pembelajaran sekolah.  

SMAN 15 Luwu merupakan sekolah yang terletak di jalan Pendidikan. 

Banyak siswa yang memiliki potensi dibidang ekstrakurikuler yang dapat 

dikembangkan di samping keahliannya masing-masing, seperti pada bidang 
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olahraga dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Sekolah adalah sarana 

untuk kegiatan belajar mengajar serta tempat untuk melakukan kegiatan atau 

urusan yang berhubungan dengan belajar mengajar. Sebagian besar negara 

memiliki sistem pendidikan formal yang wajib. 

6. Tata Ruang 

Menurut Jazuli (2017:5), berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 13 

UU penataan ruang, bahwa yang dimaksud perencanaan tata ruang adalah suatu 

proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi 

penyusunan dan penetapan rencana tata ruang guna untuk menyerasikan berbagai 

kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang 

dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi sehingga dihasilkan rencana 

umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. 

Menurut Sugiarto (2017:6), penataan ruang adalah proses secara sengaja 

untuk melakukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 

tata ruang. Secara umum penataan ruang mengandung pengertian sebagai suatu 

proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan tata 

ruang, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus 

berhubungan satu sama lain.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tata ruang 

merupakan suatu perencanaan menyerasikan berbagai kegiatan sektor 

pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan 

secara optimal, dan efisien. 

7. 3 Dimensi 

 Menurut Dewi dan Priantari (2016:39), media 3 dimensi ialah sekelompok 

media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional. 

Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati, 

dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili hasilnya.  

Menurut Septian dan Tampubolon (2015:18), media 3 dimensi yang 

digunakan dalam proses pembelajaran biasanya adalah benda model dan boneka. 

Model adalah benda tiruan tiga dimensional dari objek nyata yang terlalu besar 

untuk ditampilkan di dalam kelas, atau mungkin terlalu mahal dan bisa jadi tidak 

dapat diperjual belikan secara umum. Misalnya dalam mata pelajaran desain 
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exterior pada program keahlian teknik bangunan pada siswa SMK. Biasanya guru 

menghadirkan bentuk rumah dalam skala yang diperkecil sehingga 

memungkinkan ditampilkan di depan kelas. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 3 dimensi merupakan 

sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga 

dimensional dan benda tiruan tiga dimensional dari objek nyata yang terlalu besar 

untuk ditampilkan. 

8. Adobe Flash CS6 

Flash adalah salah satu software animasi yang dikeluarkan Macromedia 

yang kini telah diadopsi oleh Adobe, Inc. Adobe Flash Professional CS6 

merupakan versi Adobe Flash yang telah diperbarui dari versi sebelumnya yaitu 

Adobe Flash CS3 Professional, Adobe Flash CS4 Professional, dan Adobe Flash 

Professional CS5. Adobe Flash Professional CS6 adalah software grafis animasi 

yang dapat membuat objek grafis dan menganimasikannya sehingga kita dapat 

langsung membuat objek desain tanpa harus menggunakan software grafis 24 

pendukung seperti ilustrator atau photoshop (Script, 2008: 1). Adobe flash adalah 

suatu program animasi grafis yang banyak digunakan para desainer untuk 

menghasilkan karya-karya profesional, terlebih pada bidang animasi (Hanafi, 

Budiman & Akbar, 2015: 51). 

a. Tampilan Awal Adobe Flash Profesional CS6 

 
Gambar 1. Tampilan awal adobe flash professional CS6 
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Tabel 1. Tampilan awal adobe flash professional CS6  

Menu  Fungsi 

Create 

from 

template 

: 
digunakan untuk membuka template-template yang disediakan 

di Adobe Flash CS6. 

Create 

new 
: 

pada bagian ini akan dijelaskan dasar-dasar penggunaan yang 

ada di Adobe Flash, pengguna akan diarahkan ke situs website 

www.adobe.com ketika memilih. 

Learn : 

pada bagian ini akan dijelaskan dasar-dasar penggunaan yang 

ada di Adobe Flash, pengguna akan diarahkan ke situs web 

adobe.com ketika memilih. 

Open a 

recent 

item 

: 
digunakan untuk membuka file dokumen yang baru saja dibuat 

dan disimpan. 

Open : 
digunakan untuk membuka file yang tersimpan direktori folder 

pada komputer kalian. 

Don’t 

show 

again 

: 
ketika dicentang maka akan berfungsi untuk menyembunyikan 

tampilan awal Adobe Flash. 

 

b. Komponen Kerja Adobe Flash Professional CS6 

 
Gambar 2. Tampilan lembar kerja pada adobe flash professional CS6 
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Tabel 2. Fungsi komponen kerja adobe flash professional CS6 

Menu  Fungsi 

Tab 

Document 
: 

Menunjukkan tabulasi dari suatu dokumen atau stage yang 

sedang dibuat. 

Menu Bar 

 
: 

Suatu barisan menu yang berfungsi untuk melakukan perintah 

yang ditampilkan menggunakan teks. 

Workspace : 
Digunakan untuk mengatur layout atau tampilan area kerja di 

Adobe Flash CS6. 

Scale View : Berfungsi untuk mengatur skala atau ukuran pada stage 

Timeline : 
Pada bagian ini digunakan untuk mengatur dan mengontrol  isi 

yang ada di file dokumen dalam  layer dan frame. 

Nama 

Panel 
: Untuk memilih fitur library atau properties. 

Panel 

Tools 
: 

Merupakan panel yang berisi beberapa tools atau tombol yang 

dapat membuat, mengatur dan juga mendesain suatu objek. 

Stage 

 
 

: 
Menunjukkan suatu tempat dibuat atau diolahnya keseluruhan 

objek yang ada di Adobe Flash CS6. 

 

9. Google Sketchup 

Menurut Manullang (2019:1), Google sketchup adalah program grafis 

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.  

Menurut Manullang (2019:1), google sketchup adalah program grafis yang 

sangat andal dalam membuat desain. Baik itu desain 2D ataupun 3D, program ini 

banyak digunakan untuk membuat berbagai desain, seperti desain rumah, 

bangunan tinggi (highrise building), desain landscape, desain gedung 

perkantoran, desain ruko, desain rumah kos, dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan Google sketchup 

adalah sebuah program pemodelan 3 dimensi yang dirancang untuk arsitek, 

insinyur sipil, dan profesi terkait. 

a. Kelebihan 
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 Sebuah sistem pasti terdapat kekurangan dan kelebihan dari Google 

sketchup. 

1) Mudah digunakan, dan gratis bagi semua orang untuk menggunakannya 

2) Dapat memodelkan segala sesuatu yang dapat diimajinasikan 

3) Sketchup membuat pemodelan 3 dimensi lebih menyenangkan 

4) Dapat memperoleh secara  online dan gratis (di google 3 dimensi warehouse) 

5) Dapat segera dijelajahi  karena dilengkapi dengan lusinan video tutorial, help 

center dan komunitas pengguna di seluruh dunia. 

b. Kekurangan  

Hanya dapat digunakan pada beberapa operasi sistem tertentu, seperti 

windows: XP, vista, dan 7. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan google sketchup adalah 

sebuah program pemodelan 3 dimensi yang dirancang untuk arsitek, insinyur 

arsitek, dan profesi terkait.  

10. CorelDraw 

Coreldraw merupakan program untuk menggambar atau program grafis 

dengan berbasis vector atau garis dengan mengolah image. Anda tentu dapat 

mudah beradaptasi dengan program ini, mulai dari membuat desain secara 

profesional seperti membuat logo sederhana, hingga desain ilustrasi yang rumit. 

Tidak hanya kemampuan merancang grafis, coreldraw memiliki berbagai fitur 

lainnya, karena perangkat lunak ini dilengkapi dengan berbagai  tool editing untuk 

mengelola 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.  

Menurut Sulanta (2010:1), Coreldraw adalah perangkat lunak olah grafis 

berbasis vektor, yang memungkinkan pengguna mengelola grafis tanpa dibatasi 

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

lebih besar atau lebih kecil sesuai kebutuhan, kualitas image akan tetap 

dipertahankan. 

Menurut Afriansyah (2018:3), Coreldraw merupakan pengolah grafis 

dengan basis vektor atau garis, di mana unsur dasar yang mendasarinya adalah 

garis. Keuntungan dari vektor ini adalah gambar akan mempunyai ukuran 
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kapasitas file yang relative kecil apabila dibandingkan dengan pengolah grafis 

berbasis bitmap. Namun versi terbarunya sudah menyertakan filter-filter efek 

pengolah bitmap dalam fungsi tersendiri. Pengguna Coreldraw versi sebelumnya 

tidak akan terlalu kesulitan dengan kemunculan release versi baru karena tidak 

merubah esensi dasar tool-tool pada Coreldraw. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan Coreldraw adalah salah 

satu software untuk membuat gambar vektor dan mengelola grafis tanpa dibatasi 

seberapa besar ukuran objeknya dan gambar yang dihasilkan dengan titik-titik 

berwarna (pixel) yang membentuk sebuah bidang desain. 

11. StarUML 

Menurut Kholiani dan Rosyadi (2016:38), startUML adalah software 

pemodelan yang mendukung UML (Unified Modeling Language). Berdasarkan 

pada UML version 1.4 dan dilengkapi 11 macam diagram yang berbeda, 

mendukung notasi UML 2.0 dan juga mendukung pendekatan MDA (Model 

Driven Architecture) dengan dukungan konsep UML. StartUML dapat 

memaksimalkan produktivitas dan kualitas dari suatu software projek. Sedangkan 

menurut Betesda (2020:168), starUML adalah sebuah proyek open source untuk 

mengembangkan dengan cepat, fleksibel, extensible, featurefull, dan bebas-

tersedia UML / platform MDA berjalan pada platform Win32. Tujuan dari proyek 

startUML adalah untuk membangun sebuah alat pemodelan perangkat lunak dan 

juga platform yang menarik adalah pengganti alat UML komersial seperti rational 

rose. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

aplikasi starUML adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk membuat sebuah desain tampilan dari sebuah projek yang akan di buat, 

starUML adalah aplikasi opensource yang dapat memudahkan pengguna untuk 

mengembangkan dengan cepat, fleksible, extensible, featurefull, dan bebas-

tersedia UML. 

12. Adobe Premiere 

Menurut Sutrisman dkk (2019:10), adobe premiere merupakan program 

aplikasi berbasis video editing yang diproduksi oleh perusahaan perangkat lunak 

adobe sistem incorporated. Adobe premiere pro CS5 memiliki banyak fasilitas 
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dan fitur yang menunjang dalam penggunaan video editing profesional. 

Pembuatan media promosi 2D montion grafik adobe premiere pro CS5 berfungsi 

sebagai pengedit video serta pengolahan suara sehingga media promosi akan lebih 

menarik.   

Menurut Sugihartini dkk (2017:1), adobe premiere merupakan salah satu 

software pengolah video yang sangat populer dan sudah diakui kecanggihannya. 

Kelengkapan fasilitas dan kemampuannya yang luar biasa dalam mengelola video, 

menjadikan software ini banyak dipakai oleh produksi rumah, karena 

keberadaannya benar-benar mampu membantu dan memudahkan.  

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa adobe premier 

adalah pengelola video yang dapat diekspor ke dalam berbagai format sepert avi, 

dvd dan lain-lain. Adobe premiere berkembang sejak tahun era tahun 2000-an. 

13. Website 

Menurut Arafat dan Trimarsiah (2017:5), website merupakan sebuah 

media informasi yang ada di internet. Website tidak hanya dapat digunakan untuk 

penyebaran informasi saja melainkan bisa digunakan untuk membuat toko online. 

Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum 

dalam sebuah domain atau terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, 

yang tepatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di internet. 

Menurut Sudarto (2018:1), website  lebih mudah diakses oleh masyarakat 

di berbagai daerah hanya dengan menggunakan internet. Sebagai contoh website 

dapat digunakan untuk media pemasaran, informasi, pendidikan, komunikasi dan 

promosi. Website juga merupakan media yang sangat cocok untuk mengenalkan 

kepada masyarakat luas tentang berbagai potensi dalam keunggulan suatu produk 

yang ingin dipasarkan. 

Menurut Josi (2017:2), website adalah kumpulan dari halaman-halaman 

situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, website juga dapat 

diartikan sebagai sebuah yang berisi data, baik datat text, gambar, suara dan 

lainnya yang dapat diakses secara online, ada banyak model pengembangan 

sistem yang bisa dimanfaatkan untuk membangun Website  salah satunya model 

Prototyping. 
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Gambar 3. Website SMAN 15 Luwu. 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa website kumpulan 

dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau 

subdomain yang dapat digunakan untuk media pemasaran, informasi, pendidikan, 

komunikasi dan promosi. 

14. Unified Modeling Languange (UML) 

Unified Modeling Languege (UML) merupakan bahasa visual untuk 

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 

diagram dan teks-teks khusus. UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi 

standar industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem 

perangkat lunak. Berikut ini adalah berbagai macam diagram UML (Rosa & 

Shalahuddin, 2018). 

Unified Modeling Languege (UML) adalah sebuah bahasa yang telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan 

mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Pada saat ini telah banyak versi 

UML yang digunakan dalam tahap analisis dan perancangan sistem. Versi yang 

terbaru saat ini adalah UML versi 2.5, namun versi yang telah diterima oleh object 

management group (OMG), sebuah badan yang bertugas mengeluarkan standar-

standar teknologi object oriented dan software component adalah UML versi 2.0 

(Veronika & Darnita, 2015). 
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Unified Modelling Language (UML) merupakan sistem arsitektur yang 

bekerja dalam OOAD dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, 

visualisasi, mengkonstruksi, dan mendokumentasikan artifact yang terdapat 

dalam sistem software. UML merupakan bahasa pemodelan yang paling sukses 

dari tiga metode OO yang telah ada sebelumnya, yaitu Booch, OMT, dan OOSE. 

UML merupakan kesatuan dari ketiga metode pemodelan yang tidak dapat 

ditangani ketiga metode tersebut (Suhendar & Gunadi, 2002). 

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka dapat disimpulkan UML adalah alat 

bantu untuk pemodelan  sistem dengan menggunakan OOAD. UML menyediakan 

bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk 

membuat cetak biru rancangan sistem dalam bentuk buku, mudah dimengerti dan 

dilengkapi dengan mekanisme efektif untuk berbagi serta mengkomunikasikan 

rancangan sistem. 

a. Use case diagram 

Use case adalah rangkaian/uraian sekelompok yang saling terkait dan 

membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah actor. 

Use case digunakan untuk membentuk tingkah laku benda atau berbagai hal 

dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah collaboration. 

Umumnya use case digambarkan dengan sebuah elips dengan garis yang 

solid, biasanya mengandung nama. Use case menggambarkan proses sistem 

(kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna).  

Use case diagram atau diagram use case merupakan pemodelan untuk 

melakukan (behaviour) sistem informasi yang akan dibuat. Use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem 

informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi itu. Syarat penamaan pada use case adalah nama 

didefinisikan sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Berikut simbol-simbol yang 

digunakan dalam use case. (Shalahuddin dan Rosa 2018). 
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Tabel 3. Simbol use case diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor 

Menpesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

 

Generalization 

Hubungan di mana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

 

Include 
Menpesifikasikan bahwa use case 

sumber secara eksplisit. 

 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case 

target memperluas perilaku dari use case 

sumber pada suatu titik yang diberikan. 
 

 

Association 
Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya. 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu 

actor. 

 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi. 

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (2018:156) 

b. Sequence diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek message yang dikirimkan dan diterima antar 

objek. Banyak diagram sequence yang harus digambarkan adalah minimal 

sebanyak pendefinisian use case yang memiliki proses sendiri atau yang penting 

semua use case yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup 

pada diagram sequence sehingga semakin banyak use case yang didefinisikan 
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maka diagram sequence yang harus dibuat juga semakin banyak. (Shalahuddin 

dan Rosa 2018). Berikut simbol-simbol yang digunakan sequence diagram.  

Tabel 4. Simbol Sequence diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Lifline 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktifitas yang terjadi. 

3 

 

Message 
 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktifitas yang terjadi. 

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (2018:165-166) 

c. Class diagram 

Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang 

sedang gunakan. Class diagram memberikan suatu gambaran (diagram statis) 

untuk sistem/perangkat lunak dan relas-relasi yang ada di dalamnya. Karena itu 

class diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari setiap metode 

berorientasi objek termasuk objek termasuk UML. 

Menurut Shalahuddin dan Rosa (2018) Class diagram menggambarkan 

struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. Diagram kelas dibuat agar program atau programmer 

membuat kelas-kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agar antara 

dokumentasi perancangan dan perangkat lunak sinkron. Banyak berbagai kasus, 

perancangan kelas yang dibuat tidak sesuai dengan kelas-kelas yang dibuat pada 

perangkat lunak, sehingga tidak ada gunanya lagi sebuah perancangan karena apa 

yang dirancang dan hasilnya tidak sesuai.  
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Tabel 5. Simbol class diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Generalization 

Hubungan di mana objek anak 

berbagi perilaku data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk. 

2 

 

Class 

Himpunan dari objek yang 

berbagi atribut serta operasi yang 

sama. 

3 

 

Antarmuka 

Sama dengan konsep interface 

dalam pemrograman berorientasi 

objek. 

 

4 
 

Assosiasi 

Berarah 

Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh 

kelas yang lian, asosiasi biasanya 

juga disertai dengan multiplicity. 

5 
 

Kebergantungan 
Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 

6 
 

Association 

Apa yang menghubungkan antara 

objek yang satu dengan objek 

yang lainnya. 

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (dalam Silindang, 2018:22) 

d. Activity diagram 

Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan berbagai 

aktivitas dalam sebuah sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-

masing aliran berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana aktivitas 

tersebut berakhir. Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses yang ada pada perangkat lunak. Yang 

perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 

aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh sistem. (Shalahuddin dan Rosa (2018). 
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Tabel 6. Activity diagram 
No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Initial State Bagaimana objek dibentuk atau diawali 

2 

 

Activity 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antar muka saling berinteraksi satu sama 

lain. 

3 
 

Activity 

Final Node 

Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran 

4 

 

Action 
State dari sistem yang mencerminkan eksekusi 

dari suatu aksi. 

5 
 

Activity 

Final State 
Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan 

6 

 

Decision 
Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (2018:162) 

15. Pengujian Sistem (Black Box) 

Menurut Maulana dan Bunyamin (2015), black box testing adalah 

pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan 

memeriksa fungsional dari perangkat lunak, di mana pengujian black box ini 

menitik beratkan pada fungsi sistem.  

Menurut Mustaqbal dkk (2015:34), pengujian black box berfokus pada 

spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan 

kumpulan kondisi masukan dan melakukan pengetesan pada spesifikasi 

fungsional program. Pengujian black box bukanlah solusi alternatif dari pengujian 

white box tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak 

cakup oleh pengujian white box. 

Pengujian black box  cenderung untuk menemukan hal-hal berikut: 

a. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada 

b. Kesalahan antar muka (interface error) 

c. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data 

d. Kesalahan performansi (performance error). 

e. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 



21 
 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian di bawah ini relevan dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan baik dari segi rancangan maupun objek penerapannya tempat dan sistem 

berbeda. 

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

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

dari penelitian yang dilakukan adalah ingin memperkenalkan perusahaan 

yang bergerak dibidang suplier tentang profil, visi, misi dan motto kepada 

para konsumen sehingga dapat memberikan informasi secara jelas dan dapat 

diterima kepada para konsumen. PT. Krakatau Insan Mandiri berupaya  

memperkenalkan secara jelas sekaligus menarik kepada para konsumen 

melalui profil perusahaan berbasis animasi 3D yang di buat semenarik 

mungkin. Tahap ini menggunakan lima aplikasi bantuan sekaligus yaitu 

coreldraw, makehuman, blender 3D, adobe premiere pro dan audacity. 

2. Penelitian Syafrizal dkk (2019) dengan judul “Pembuatan Animasi 3d Profil 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu”. Multimedia tidak 

hanya digunakan sebagai media hiburan saja akan tetapi multimedia sudah 

berkembang menjadi bermacam fungsi dan tujuan salah satunya sebagai 

media promosi dan penyampaian informasi, Universitas Muhammadiyah 

Bengkulu menggunakan pamflet, brosur, spanduk, serta road show. Promosi 

dengan cara tersebut dianggap kurang efektif karena membutuhkan banyak 

biaya, waktu serta tenaga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibuat 

video profil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu berbasis 

multimedia berupa animasi sebagai sarana promosi dan media informasi yang 

ditujukan untuk anak sekolah maupun kepada masyarakat luas. 

3. Penelitian Arbiansyah (2019) dengan judul “ Penerapan Augmented Reality 

Sebagai Media Pengenalan Kampus 2 ITN Malang (Studi Kasus Teknik 

Informatika)”. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi Penerapan Teknologi 

Augmented Reality Sebagai Media Pengenalan Teknik informatika kampus 

ITN, fitur yang ada diaplikasi ini dapat di jalankan semuanya dengan baik 

tanpa ada kendala/bag. Selanjutnya aplikasi ini juga dapat menampilkan 

sebuah objek gedung 3D serta juga dapat menampilkan video dan dapat 
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berjalan dengan lancar dengan spesifikasi smart phone Ram di atas 4GB, 

selanjutnya aplikasi ini juga dapat menscan marker dengan jarak ideal antara 

10 cm hingga 20 cm. 

4. Penelitian Morang (2016) dengan judul “Aplikasi Visualisasi 3 Dimensi 

Augmented Reality dengan sistem Image Target pada sekolah menengah 

pertama Negeri 1 Bua”. Dengan perkembangan teknologi yang semakin 

pesat dalam dalam berbagai aspek terutama dalam bidang pendidikan guna 

untuk mempermudah penyelesaian masalah dan pekerjaan manusia. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi visualisasi 3D Augmented 

Reality. 

5. Penelitian Ajeng (2015) dengan judul “Pembuatan Video Profil SD Negeri 

Tegalrejo 03 Salatiga Berbasis Multimedia”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan video profil Sekolah Dasar Negeri Tegalrejo 03 Salatiga 

sebagai media informasi, promosi dan dokumentasi mengenai Sekolah Dasar 

Negeri Tegalrejo 03 Salatiga serta memperkenalkan sekolah kepada 

masyarakat, agar masyarakat lebih mudah mengenal Sekolah Dasar Negeri 

Tegalrejo 03 Salatiga. Penyajian informasi dapat dilakukan dengan banyak 

cara tidak hanya melalui bicara tetapi bisa dilakukan dengan cara membaca 

maupun melihat seperti halnya membaca berita melalui koran maupun 

media internet. Penyajian informasi ini dibuat dengan berbagai tujuan 

seperti menyampaikan berita ataupun melakukan promosi sebuah instansi 

ataupun produk. Sebuah promosi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak 

ada media penunjang yang kuat untuk mempromosikan suatu produk. Salah 

satu media penunjang yang efektif untuk promosi suatu produk diantara-Nya 

melalui audio visual, karena di dalam media tersebut terdapat unsur gambar 

dan suara yang akan mempermudah seseorang dalam mengenal dan 

memahami suatu prodi. 

Kelebihan dari kelima jurnal tersebut adalah memaparkan secara jelas dan 

lengkap mulai dari pendahuluan dan permasalahan mengapa di buatnya video 

profil berbasis  animasi 3 dimensi dan kata yang digunakan juga di dalam jurnal 

ini bersifat baku, serta memiliki keuntungan menggunakan video berbasis animasi 
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3 dimensi di berbagai macam aspek dari komputer misalnya seperti merancang 

gedung, hotel dan rancangan denah rumah. 

2.3 Kerangka Pikir 

Aplikasi yang akan dibuat adalah sebuah aplikasi video profil 3 dimensi 

gedung sekolah SMAN 15 Luwu yang didalamnya dapat menampilkan tombol 

yang berfungsi menampilkan setiap bagian gedung sekolah. Aplikasi ini dirancang 

dapat membantu pihak sekolah untuk memperkenalkan sekolah secara 3 dimensi. 

Skema kerangka pikir dalam penelitian dapat dilihat pada gambar yang 

disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan aplikasi video profil pemodelan tata ruang 3 dimensi gedung 

sekolah SMAN 15 Luwu 

 

Masalah saat ini di sekolah belum adanya aplikasi video profil dan video profil 

pemodelan tata ruang 3 dimensi gedung sekolah SMAN 15 Luwu 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka solusi yang ditawarkan penulis 

adalah merancang pembuatan aplikasi video profil dan video profil 

pemodelan tata ruang 3 dimensi gedung sekolah yang nantinya akan di 

implementasikan ke sekolah SMAN 15 Luwu 

 

. 

 

Pembuatan aplikasi video profil pemodelan tata ruang 3 dimensi ini adalah 

untuk memudahkan sekolah memperkenalkan sekolah lewat aplikasi video 

profil sekolah SMAN 15 Luwu  

 


