
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Informatika diturunkan dari bahasa Perancis informatique, yang dalam 

bahasa Jerman disebut Informatik. Sebenarnya, kata ini identik dengan istilah 

computer science di Amerika Serikat dan computing science di Inggris . Di 

Indonesia istilah tersebut dikenal sebagai Teknik Informatika atau Ilmu 

Komputer. Istilah ini kedua-duanya dipakai di berbagai Perguruan Tinggi di 

Indonesia untuk menamai fakultas, jurusan, atau program studi dalam 

menjalankan misi akademisnya. Teknik Informatika/ Ilmu Komputer merupakan 

ilmu yang mempelajari landasan teoritis komputasi dan informasi serta 

penerapannya dalam sistem komputer termasuk perangkat keras maupun 

perangkat lunak. Ilmu Komputer mencakup beragam topik yang berkaitan dengan 

komputer, mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subjek yang lebih konkret 

seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, dan perangkat keras. Sebagai suatu 

disiplin ilmu, Ilmu Komputer lebih menekankan pada pemrograman komputer, 

dan rekayasa perangkat lunak.  

 Multimedia merupakan penggabungan digital teks (tertulis), grafik (tampilan 

program), animasi, audio (dialog, cerita, efek suara), gambar diam (gambar dan 

penarik perhatian visual) dan video yang bergerak. Melalui gabungan media-

media ini pengalaman belajar menjadi sesuatu yang interaktif yang mencerminkan 

suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. (Dwi, 2009). Multimedia di 

manfaatkan juga dalam bisnis dan pendidikan. Di dunia pendidikan, multimedia 

digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-

sendiri atau otodidak.  

 Animasi 3 dimensi (3D)  adalah suatu penciptaan gambar bergerak dalam 

ruang digital 3 dimensi. Hal ini dibuat dengan membuat frame dengan 

mensimulasikan  masing-masing gambar, di film kan dengan kamera virtual yang 

outputnya dalam bentuk video yang sudah direndering. 3 dimensi berbeda dengan 

desain 2 dimensi yang hanya  mengenal  2 parameter yaitu panjang dan lebar. 

Dalam konsep 3 dimensi, kita bias mendapatkan dimensi ketebalan. Obek 3 

dimensi dipresentasikan didalam sebuah bidang yang terbilang memiliki 3 buah 
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koordinat axis yang terdiri dari sumbu X, Y, dan Z. Axis X adalah axis mendatar 

atau horizontal, axis Y adalah axis tegak atau vertikal, sedangkan axis Z adalah 

axis yang menembus layar monitor kedalam (menunjukkan kedalaman ruang). 

 Kemajuan animasi saat ini sudah berkembang pesat, didukung karena adanya 

perkembangan teknologi komputer dan aplikasi pembuatan informasi. 

Perkembangan animasi bukan sekedar dalam bentuk dua dimensi (2D) saja, tetapi 

sekarang juga sudah memulai bermunculan animasi dalam bentuk tiga dimensi 

(3D). Hal tersebut yang mendasari penulis untuk membuat Video Dokumenter 

Berbasis 3D Bangunan Kampus Univesitas Cokroaminoto Palopo Kota Palopo, 

yang dimana pemodelan objeknya dibuat dalam bentuk tiga dimensi (3D). Dengan 

adanya animasi video dokumenter 3D mengenai bangunan Universitas 

Cokroaminto Palopo di harapkan dapat membantu calon mahasiswa baru, maupun 

semua masyarakat agar bisa lebih paham mengenai letak bangunan di Universitas 

Cokroaminoto Palopo. Serta dapat menjadi media pengenalan kampus Universitas 

Cokroaminoto Palopo. 

 Teknologi komputer multimedia yang digunakan sebagai media bantu dalam 

penyampaian informasi semakin berkembang salah satunya digunakan dalam 

memecahkan permasalahan yang muncul di Kampus Univesitas Cokroaminoto 

Palopo yaitu mengenai informasi yang di terima, ada beberapa aspek yang tidak 

terpenuhi sehingga pengunjung atau pelajar tidak mendapatkan informasi yang 

lengkap. Salah satu cara untuk membantu masyarakat, dilakukan dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu animasi video dokumenter tiga 

dimensi (3D) dalam bentuk video dokumenter. Sehingga Pengguna bisa 

mendapatkan informasi dengan mudah dan jelas mengenai informasi, alur dan tata 

letak tempat Kampus Univesitas Cokroaminoto Palopo. Maka peneliti berinisiatif 

untuk membuat video dokumenter berbasis tiga dimensi (3D) Bangunan Kampus 

Univesitas Cokroaminoto Palopo sebagai media informasi yang lengkap dan 

efektif. Pembuatan aplikasi ini menggunakan software SketchUp Pro dan Adobe 

premiere pro. Hasil yang diperoleh yaitu aplikasi yang berfungsi sebagai media 

informasi yang ditampilkan secara menarik dengan tampilan video dokumenter 

berbasis tiga dimensi (3D) yang membantu pengguna untuk mendapatkan 

informasi dengan mudah dan jelas.   
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan disusun rumusan 

masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana merancang dan 

membangun sebuah Video Dokumenter 3D Kampus Universitas Cokroaminoto 

Palopo berbasis Website.   

1.3 Tujuan Penelitian 

 Merancang sebuah video dokumenter 3D Bangunan Kampus Univesitas 

Cokroaminoto Palopo berbasis Website yang nantinya memudahkan masyarakat 

mengetahui bangunan-bangunan apa saja yang ada pada Kampus Univesitas 

Cokroaminoto Palopo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan dengan  penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang 

mencakup beberapa hal pokok berikut: 

1. Bagi Peneliti 

  Penelitian ini dapat menambah wawasan konseptual dan referensi tentang 

permasalahan dalam pemanfaatan teknologi tiga dimensi terutama bagi para 

peneliti yang mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan 

dalam bidang teknologi tiga dimensi (3D).   

2. Bagi Universitas Cokroaminoto Palopo  

  Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak kampus, untuk bahan ajar Mahasiswa 

dengan menciptakan Video Dokumenter 3D Bangunan Universitas 

Cokroaminoto Palopo Berbasis Website di Kota Palopo.  

3. Bagi Pengguna  

 Sebagai alat mendapat informasi yang akurat tentang Kampus Univesitas 

Cokroaminoto Palopo dalam bentuk animasi video dokumenter 3D.    

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Video Dokumenter 

 Video merupakan media audio visual yang sudah beredar di masyarakat dan 

banyak diminati oleh anak-anak sekolah dasar, mulai dari jenis video hiburan, 

pengetahuan, informasi, musik, dan cerita-cerita bersejarah bisa disaksikan 

dengan mudah (Akhmad, 2016). 

 Pengertian dokumenter adalah perlakuan kreatif atas realitas atau peristiwa, 

hasil pengamatan mengenai kejadian nyata, manusia, atau lingkungan sekitar, film 

jenis dokumenter bercerita tentang kehidupan nyata yang menampilkan keadaan 

dengan sebenar-benarnya, di mana kebenaran tersebut berangkat dari kejujuran 

dan kepercayaan pembuat film itu sendiri, artinya, kebenaran dalam film 

dokumenter bukanlah suatu hal yang mutlak, dan boleh digambarkan dengan 

adegan yang mengungkapkan kebenaran tersebut (Fatimah, 2016). 

 Video/ Film Dokumenter adalah suatu jenis film yang melakukan 

Interprestasi terhadap subyek dan latar belakang yang nyata. Terkadang istilah ini 

digunakan secara luas untuk memperlihatkan aspek realistisnya dibandingkan 

pada film – film cerita konvensional (Hapsari, 2014). 

 Berdasakan beberapa pengertian video dokumenter diatas dapat disimpulkan 

bahwa film yang berisikan kejadian-kejadian sebenarnya atau tidak fiktif dan 

diapresentasikan lagi dengan menarik secara objektif yang mempunyai tujuan 

tertentu. 

2. Tiga Dimensi (3D)  

 Grafik komputer 3 dimensi biasa disebut 3D adalah bentuk dari benda yang 

memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Grafik 3 Dimensi merupakan teknik 

penggambaran yg berpatokan pada titik koordinat sumbu x(datar), sumbu 

y(tegak), dan sumbu z(miring) Proses pembuatan grafik komputer 3D dapat 

dibagi ke dalam tiga fase, yaitu 3D modeling yang mendeskripsikan bentuk dari 

sebuah objek, layout dan animation yang mendeskripsikan gerakan dan tata letak 

sebuah objek, dan 3D rendering yang memproduksi image dari objek tersebut. 

Istilah atau Pengertian Grafik 3D adalah sebuah gambar, garis, lengkungan dan 
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sebagainya yang memiliki titik-titik yang dihubungkan menjadi sebuah bentuk 3D 

(Utama, 2014). 

 Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan menayangkan 

rentetan frame ke layer. Frame adalah satu gambar tunggal pada rentetan gambar 

yang membentuk animasi (Umpenawany, 2016). 

 Berdasakan beberapa pengertian Tiga Dimensi (3D) diatas dapat disimpulkan 

bahwa Tiga Dimensi (3D) merupakan penciptaan gambar bergerak dalam ruang 

digital 3 dimensi. Hal ini dilakukan dengan membuat frame yang mensimulasikan 

masing-masing gambar, difilmkan dengan kamera virtual, dan output-nya berupa 

video yang sudah di-rendering. 

3. Universitas Cokroaminoto Palopo 

 Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) yang populer dengan nama 

Uncokro Palopo berdiri sejak 1 Maret 1967. Perguruan Tinggi ini pada awalnya 

dibina oleh Yayasan Perguruan Tinggi Cokroaminoto Makassar berdasarkan Akte 

Notaris Nomor: 33 Tanggal 16 Mei 1986 oleh Notaris M.G. Ohorella, S.H. 

dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Cokroaminoto Makassar filial Pinrang, yang selanjutnya pada tanggal 24 Januari 

1976 diubah menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) 

Cokroaminoto Palopo berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Kopertis 

Wilayah VII Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya Nomor: II Tahun 1976 Tanggal 24 

Januari 1976. Pada tahun 1995, Yayasan Perguruan Tinggi Cokroaminoto Palopo 

juga membuka Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Cokroaminoto Palopo 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 

014/D/O/1995 Tanggal 23 Februari 1995. Dalam perkembangan selanjutnya, 

yakni pada tahun 2005, STKIP Cokroaminoto Palopo dan STIPER Cokroaminoto 

Palopo bergabung dan berubah bentuk menjadi Universitas Cokroaminoto Palopo  

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 95/D/O/2005 tanggal 6 Juli 2005.  

4. SketchUp  

 SketchUp adalah perangkat lunak yang digunakan sebagian besar  Desain 

Interior untuk memvisualisasikan konsep perancangannya (Maharlika, 2016). 
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 SketchUp adalah program grafis 3D yang dikembangkan oleh Google yang 

mengombinasikan seperangkat alat (tools) yang sederhana, namun sangat handal 

dalam desain grafis. Program grafis ini berhasil menjadi pendatang baru di dunia 

grafis 3D yang disegani dan mampu menyamai keunggulan berbagai perangkat 

lunak grafis (Zulianto, 2018). 

 Salah satu keunggulan dari sketchUp adalah tidak membutuhkan banyak 

perintah seperti program 3D pada umumnya. Bahkan, dia dapat memandu apa 

yang anda maksud dengan bagaimana anda melakukannya. Seringkali panduan 

tersebut ditunjjukan dengan warna ( Kharismawan, 2010:10) . 

 Berdasakan beberapa pengertian SketchUp diatas dapat disimpulkan bahwa 

SketchUp adalah program yang digunakan untuk berbagai proyek pemodelan 3D 

seperti arsitektur, desain interior, arsitektur lansekap, dan desain video game, dan 

beberapa kegunaan lainnya. 

5. Adobe Premiere Pro 

 Adobe premiere pro merupakan program untuk menyunting dan mendesain 

film dan video, disamping juga dapat digunakan untuk membuat desain iklan. 

Dengan sistem pengolahan dan daya kreasi yang tinggi, dapat menciptakan karya 

desain iklan dengan animasi yang indah dan eksklusif (Akbar, 2018:57). 

 Dapat disimpulkan bahwa Adobe premiere pro merupakan salah satu aplikasi 

penyutingan atau pengeditan video.  Adobe premiere pro  memiliki alat-alat dan 

fitur-fitur yang mudah digunakan, seperti penggabungan dan pemisahan antar 

video, menambahkan musik di latar video, mempercepat atau mengurangi 

kecepatan video, penambahan efek khusus, transisi antar video, terjemahan, dan 

masih banyak lagi.  

6. CorelDraw 

CorelDraw merupakan aplikasi yang didalamnya terdapat banyak sekali 

tool dan fungsi dari menubar. CorelDraw adalah perangkat lunak editor grafik 

vektor berbasis sistem operasi windows ( Bakti, 2016). 

 Tidak hanya kemampuan merancang grafis, CorelDraw memiliki berbagai 

kelebihan dan fitur lainnya, karena perangkat lunak ini dipelengkapi dengan 

berbagai Tool Editing untuk Mengelola dan memodifikasi berbagai objek grafis 

seperti: tingkat kontras, color balance, menembahkan berbagai efek khusus, juga 
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mengubah format warna dari RGB menjadi CMYK, dan masih banyak lagi 

(Sulianta, 2011:1). 

 Berdasakan beberapa pengertian CorelDraw diatas dapat disimpulkan bahwa 

CorelDraw software atau aplikasi berbasis dekstop komputer yang digunakan 

untuk membuat atau melakukan editor grafik vektor. Banyak hal yang dapat 

dikerjakan dengan perangkat lunak ini seperti: membuat kartu nama, kartu 

undangan, banner, logo perusahaan, poster, stiker, kelender, peta, dll. 

7. Internet 

 Internet (Interconnected networks) adalah Perkembangan teknologi yang 

memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan 

dimanapun orang tersebut berada tenpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu 

internet juga dapat diartikan sebagai hubungan antar berbagai jenis komputer dan 

jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana 

hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telpon dan satelit) 

yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu prtokol TCP/IP 

(Anggara, 2019). 

 Internet adalah salah satu media pencarian informasi melalui komputer yang 

dapat menjangkau seluruh dunia (Marcelino, 2013). 

 Berdasakan beberapa pengertian Internet diatas dapat disimpulkan bahwa 

Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media 

elektonik dengan media yang lainnya. 

8. Pengujian Blakbox 

 Black-Box dalam penelitian (Jaya,2018:45) Black-Box Testing  merupakan 

Teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari 

perangkat lunak. Black-Box Testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol 

sehingga perhatiannya difokuskan pada informasi domain. Black-Box Testing 

memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input 

yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. 

 Dapat disimpulkan bahwa Black-Box adalah pengujian yang dilakukan hanya 

mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan cek fungsional perangkat lunak. 

 Keuntungan penggunaan metode Black-Box Tetsting adalah:  
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a. Penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman 

tertentu. 

b. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna, ini membantu untuk 

mengungkapkan ambiguitas atau inkonsistensi dalam spesifikasi persyaratan. 

c. Programmer dan tester keduanya saling bergantung satu sama lain.  

Kekurangan dari metode BlackBox Testing adalah : 

a.  Uji kasus sulit disain tanpa spesifikasi yang jelas. 

b.  Beberapa bagian back end tidak diuji sama sekali.  

c. Kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh 

programmer. 

9. UML (Unified Modeling Language) 

 Unified Modeling Language (UML) didefinisikan oleh (Suendri, 2018:2), 

adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, 

menspesifikasikan, membangun, dan pendekumentasian dari sebuah sistem 

pengembangan software berbasis (Object-Oriented).  

 UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa pemodelan untuk sistem 

atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek (Wati, 2016). 

 Berdasakan beberapa pengertian UML diatas dapat disimpulkan bahwa 

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah teknik pengembangan sistem 

yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk pendukumentasian  dan 

melakukan spesifikasi pada sistem. 

 Tujuan UML diantaranya adalah :  

a. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif 

untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan 

dimengerti secara umum.  

b.   Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemrograman. 

c.  Proses rekayasa menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam 

pemodelan.   
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a. Use Case Diagram 

 Use Case Diagram merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

sistem, aktor mewakili user atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang 

dimodelkan (Suendri, 2018:40). 

Use case diagram adalah deskripsi dari fungsionalitas yang dimiliki oleh 

sistem yang terdiri dari use case-use case, aktor dan hubungan interaksinya 

(Anna, 2008). 

Dapat disimpulkan bahwa Use case Diagram adalah rangkaian/uraian 

sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang 

dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor.  

Komponen pembentuk Use Case Diagram adalah : 

1) Aktor (actor), menggambarkan pihak-pihak yang berperan dalam sistem. 

2) Use case, aktivitas/sarana yang disiapkan oleh bisnis/sistem. 

3) Hubungan (link), aktor mana saja yang terlibat dalam Use Case ini. 

Tabel 1. Simbol Use Case Diagram 
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Sumber : Sudarmawan (dalam Morang, 2014) 
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b. Simbol Activity 

Diagram aktivitas adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, 

proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Diagram aktivitas mempunyai 

peran seperti halnya flowchart, akan tetapi perbedaannya dengan flowchart adalah 

diagram aktivitas bisa mendukung perilaku paralel sedangkan flowchart tidak bisa 

(Suendri, 2018:41). 

Tabel 2. Simbol Aktifiti Diagram 

 

Sumber : Sudarmawan (dalam Morang, 2014) 

c. Class Diagram 

 Diagram kelas atau Class Diagram sangat membantu dalam visualisasi 

struktur kelas dari suatu sistem. Hal ini disebabkan karena class adalah deskripsi 

kelompok obyek-obyek dengan property, operasi dan relasi yang sama. Disamping 

itu diagram kelas bisa memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal 

tersebut tercermin dari class-class yang ada dan relasinya satu dengan lainnya. 

Itulah sebabnya diagram kelas menjadi diagram yang paling popular di UML 

(Suendri, 2018:41). 

Class memiliki tiga area pokok yaitu : 
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1) Nama, kelas harus sebuah nama. 

2) Atribut, adalah kelenggkapan yang melekat pada kelas. Nilai dari suatu kelas 

hanya bisa diproses sebatas atribut yang dimiliki. 

3) Oparasi, adalah proses yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas, baik pada kelas 

itu sendiri maupun kepada kelas lain. 

Tabel 3. Simbol Class Diagram 

 

Sumber : Sudarmawan (dalam Morang, 2014) 

d. Simbol Squence Diagram 

Merupakan diagram yang menunjukkan aliran fungsionalitas dalam use case. 

Sequence adalah satu dari dua interaksi diagram yang mengilustrasikan objek-

objek yang berhubungan dengan use case dan message atau pesan-pesannya. 

Komponen utama sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan 

kotak segiempat bernama. Message diwakili oleh garis dengan tanda panah dan 

waktu yang ditunjukkan dengan progress vertical (Suendri, 2018:41). 
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Tabel 4. Simbol Squence Diagram 

 

Sumber : Sudarmawan (dalam Morang, 2014) 

e. Diagram Alir (Flowchart) 

 Daftar Simbol diagram Flowchart atau bagan alir adalah bagan yang 

menunjukan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. 

Flowchart ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun 

transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan Flowchart 

harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau 

transaksi. Notasi-notasi yang digunakan dalam Diagram Alir seperti tabel 

dibawah. 

Tabel 5. Simbol Diagram Alir 
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2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Mesterjon (2012),  “Visualisasi masjid agung rangkasbitung berbasis 

3D dengan menggunakan google sketchup & after effect”. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk merancang  Visualisasi masjid agung rangkasbitung 

menggunakan sebuah aplikasi yang dapat membuat media informasi berbasis 3D 

tersebut menjadi mudah dipahami. Hasil penelitian ini adalah terciptanya sebuah 

media informasi berbasis animasi bentuk konstruksi gedung yang di 

visualisasikan kedalam bentuk 3 dimensi pada bangunan masjid Agung Al-a’raaf 

Rangkasbitung-Lebak, yang dapat diterapkan sebagai kebutuhan Instansi sebagai 

media informasi tambahan pada promosi, yang menerapkan hasil kemampuan 

belajar individu mahasiswa dari Universitas Serang Raya. 

2. Penelitian Anna Gianty R.A (2008),” Implementasi Obyek 3d Virtual Reality 

pada Aplikasi Bersepeda Di Ui Berbasis 3d Game studio”.  Penelitian ini 

bertujauan untuk membuat simulasi 3D berupa obyek sepeda yang mempunyai 

perilaku pergerakan sepeda disertai perspektif kamera yang langsung dari obyek 

sepeda ataupun tidak langsung simulasi 3D dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemograman 3D Game studio sebagai tambahan aplikasi akan dilihat 

menggunakan kacamata nirkabel 3D E-Dimensional untuk melihat efek 3D yang 

lebih nyata. Metode yang di unakan adalah UML (Unified Modeling Language) 

Hasil penelitian ini adalah terciptanya sebuah aplikasi game bersepeda berbasis 

3D Anna Gianty R.A (2008). 

3. Penelitian T.M Aulia Akbar dan Andi Munandar (2018),” Perancangan Video 

Profil Prodi S-1 Teknik Informatika Universitas Ubudiyah Indonesia Sebagai 

Media Informasi Dan Promosi Berbasis Visual Effect”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menghasilkan video profil Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar 

yang berbasis multimedia sebagai media promosi dan dokumentasi. Metode 

penelitian yang digunakan antara lain kepustakaan, observasi, wawancara, 

analisis, perancangan, pengambilan gambar dan capturing, editing dan perekaman 

suara, uji coba, serta implementasi. Kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut 

Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar telah memiliki Video 

Profildalam bentuk Digital Video Disc (DVD) yang dapat digunakan untuk sarana 
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promosi yang efektif serta dalam memproduksi sebuah video profil, diperlukan 

sebuah perancangan yang meliputi pembuatan storyboard, skenario,script agar 

proses produksi video tersebut dapat berjalan dengan lancar. 

4. Penelitian Agus Zulianto (2018),“ Penerapan Model Pembelajaran Project 

Based Learning Pada Materi Pemodelan 3 Dimensi Dengan Aplikasi Google 

Sketchup 8.0 Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Xi Mipa 4 Semester 

1 Tahun 2018 – 2019 Man 1 Lamongan “. Tujuan dari penelitian ini adalah 

dengan model pembelajaran Project Lerning dapat meningkatkan hasil belajar 

siswaa dalam rancang bangun pemodelan 3D dengan alat bantu media komputer 

dengan program kerja aplikasi sketcup 8.0 pada siswa kelas XI MIPA 4 Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Lamongan semester 1 tahun 2018 /2019. Metode yang digunakan 

adalah kualitatif , jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tiga 

siklus. Prosedur penelitian ini dirancang dengan menggunakan model penelitian 

tindakan Kemmis-Taggart, yang terdiri dari empat komponen tindakan yakni , 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi dalam suatu sistem spiral yang 

saling terkait yang disebut satu siklus atau daur. Dengan demikian pendekatan 

ProjectBased Learning secar teoritis  dapat menfasilitasi proses internalisasi nilai 

dan semangat Scientific Method kepada para siswa daan siswi MAN 1 Lamongn 

kususnya program keterampiln Desain Produk pada pemodelan 3 Dimensi . 

2.3 Kerangka Pikir 

 Permasalahan yang sering terjadi pada Universitas Cokrominoto Palopo  

adalah kurangnya informasi bangunan Universitas Cokrominoto Palopo  sehingga 

bangunan kampus tidak di ketahui oleh masyarakat, oleh karna itu penulis ingin 

membuat video dokumenter yang dapat menampung semua informasi yang 

terdapat pada Universitas Cokroaminoto Palopo dengan menampilkan visuaisasi 

bangunan kampus sehingga pengguna dapat lebih mengerti tentang apa saja yang 

terdapat dalam kampus juga dapat langsung melihat dalam bentuk video 

dokumenter 3D Universitas Cokroaminoto Palopo. Sistem ini pun juga dapat 

menjadi sebagai bahan ajar yang sangat efektif. 

 Sebuah kerangka pikir merupakan susunan dari pokok permasalahan sehingga 

menghasilkan suatu solusi, dan digambarkan sebagai berikut : 
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Universitas Cokroaminoto Palopo adalah salah satu kampus terbaik yang ada di 

kota palopo pada umumnya informasi yang di dapatkan oleh masyarakat adalah 

berupa teks dan gambar. 

 

Kendala yang dialami pada media informasi yang sedang berjalan adalah belum 

menampilkan informasi yang jelas karna media yang disediakan hanya berupa 

teks dan gambar. 

 

Maka dari itu penulis ingin merancang dan membangun “Video Dokumenter 3D 

Kampus Universitas Cokroaminoto Palopo Berbasis Website” agar pengguna 

dapat langsung dapat melihat visualisasi bangunan Universitas Cokroaminoto 

Palopo juga memperoleh informasi seperti ketika berkunjun ke Universitas 

Cokroaminoto Palopo. 

 

Dengan adanya Website yang telah di rancang di harapkan dapat diterapkan oleh 

pihak Universitas Cokroaminoto Palopo. 

 

Gambar 1.  Kerangka Pikir 

  


