
 
 

 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Diera sekarang ini, pemanfaatan teknologi kian semakin banyak berkembang, 

salah satunya perkembangan di bidang multimedia. Teknologi multimedia 

merupakan  profesi baru yang sedang dibutuhkan pada saat sekarang dan yang akan 

datang. Imajinasi yang kuat diperlukan di bidang ini untuk membayangkan, melihat 

profesi, menciptakan apa  yang tidak  terbayangkan oleh kebanyakan orang saat ini. 

Multimedia sebagai kumpulan media berbasis komputer dan sistem komunikasi 

yang berperan untuk membina, menyimpan, mengirim  dan  menerima  informasi  yang  

berisi  teks, grafik, audio, video dan sebagainya. Ciri-ciri perkembangan media 

informasi saat ini sudah tidak lagi terbatas pada sebuah konsep ruangan saja, tetapi 

mengarah pada sebuah pengalaman media informasi dimana teknologi 

memungkinkan media industri untuk memproduksi media informasi yang lebih 

beragam, setidaknya terlihat dari media yang tidak hanya tersedia dalam bentuk 

audio visual, hingga online. 

Tiga dimensi (3D) adalah sebuah objek atau ruang yang memiliki panjang 

lebar dan tinggi yang memiliki bentuk tiga dimensi (3D) tidak hanya digunakan 

dalam matematika dan fisika saja melainkan dibidang grafis, seni, animasi, 

komputer dan lain-lain. Tiga dimensi (3D) menunjukkan sebuah objek atau ruang 

memiliki 3 dimensi geometris yang terdiri dari: kedalaman, lebar dan tinggi. 

Saat ini ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Berbagai kalangan 

berlomba-lomba dalam menciptakan maupun mengembangkan teknologi terbaru yang 

paling mutakhir misalnya saja pada bidang animasi. Pada awalnya animasi dibuat 

dalam bentuk tiga dimensi (3D) yang di gambar secara manual (dengan tangan). 

Seperti halnya dalam perancangan video profil berbasis tiga dimensi (3D) teknologi 

pembuatan animasi juga ikut berkembang. Pembuatan animasi sekarang telah 

menggunakan teknologi yang full komputerisasi dan telah berkembang menjadi 

animasi tiga dimensi (3D).   

 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti yang berlokasi di Provinsi 

Sulawesi Selatan, Kab. Luwu Timur dengan alamat Jl. Kasuari No. 2 Langkea Raya, 

92983. Meskipun sekolah ini memiliki sebuah system informasi berupa website, tetapi 
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system infomasi website ini belum mempunyai sebuah video profil sekolah dengan 

konsep berbasis tiga dimensi (3D) di dalamnya. maka penulis ingin membantu 

memperkenalkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti kepada 

masyarakat luas dan para siswa-siswi sekaligus berupaya memperkenalkan secara jelas 

profil visi misi sekolah agar cepat di terima dan mudah di fahami.  

 Permasalahan yang dibahas di atas yang diharapkan mendapatkan solusi yang 

tepat untuk meningkatkan sistem informasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 1 Towuti, maka penulis tertarik membuat sebuah video profil dengan konsep 

tiga dimensi (3D) dengan mengangkat judul tugas akhir “Perancangan Video Profil 

Berbasis 3D dengan Menggunakan Google Sketchup SMP Negeri 1 Towuti”. 

Diharapkan hasil ini dapat memberikan kesan dan dapat membantu pihak Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti dalam menyediakan infomasi mengenai 

sarana dan prasarana. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang akan menjadi 

pokok permasalahan adalah bagaimana merancang dan membuat sebuah media 

informasi video profil sekolah dengan konsep berbasis tiga dimensi (3D) di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang 

dan membuat sebuah media informasi video profil sekolah dengan konsep berbasis tiga 

dimensi (3D) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang di miliki, yang 

telah di dapat di bangku perkuliahan. 

2. Bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti  

Bagi pihak sekolah dapat memberikan informasi berupa video profil dengan 

konsep tiga dimensi (3D) secara detail. 
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3. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat dan para siswa-siswi yang telah melihat sebuah video profil 

dengan konsep tiga dimensi (3D) dapat menimbulkan daya tarik dan 

kenyamanan.  

4. Bagi Universitas Cokroaminoto Palopo 

Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kerja sama dengan pihak kampus 

dan pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti.



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Konsep dasar multimedia 

a. Pengertian Multimedia 

Pengertian multimedia mengalami perubahan dari generasi awal yang 

sederhana hingga generasi saat ini. Pada dasarnya, multimedia merujuk pada 

penggunaan beberapa media tanpa harus terpengaruh kontrol komputer. Saat ini 

multimedia lebih ditekankan pada penggunaan beberapa media yang terintegrasi 

pada komputer. Menurut Agnew (dalam Ma’ruf, S, 2016:13) mendefinisikan 

multimedia sebagai kumpulan media pada layar komputer (monitor) yang terdiri 

dari beberapa atau seluruh elemen media berupa teks, grafik, gambar, audio, dan 

video beserta tombol yang bisa dikendalikan oleh user menggunakan mouse. 

Definisi lain multimedia pada zaman sekarang disampaikan oleh Hofstetter 

yang mengartikan multimedia sebagai pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan 

menggabungkan link tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi (Suyanto, 2005: 20-21). 

Arsyad (dalam Ma’ruf, S, 2016:14) mengartikan multimedia sebagai 

perpaduan dan kombinasi dua atau lebih jenis media ditekankan kepada kendali 

komputer sebagai penggerak keseluruhan gabungan media itu. Penggabungan ini 

merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan sebuah 

informasi, pesan, atau isi pelajaran. Dari uraian diatas, multimedia pada zaman 

sekarang dapat diartikan sebagai penggabungan beberapa media berupa teks, grafik, 

animasi, audio, dan video secara interaktif dan terintegrasi pada komputer sehingga 

pengguna dapat mengontrol elemen-elemen multimedia tersebut sesuai kebutuhan. 

Multimedia, ditinjau dari bahasanya terdiri dari 2 kata, yaitu multi dan media. 

Multi memiliki arti banyak atau lebih dari satu. Sedangkan media merupakan 

bentuk jamak dan medium, juga diartikan sebagai suatu saran, wadah atau alat. 

Istilah multimedia sendiri dapat diartikan sebagai transmisi data dan dimanipulsai 

ke semua bentuk informasi, baik berbentuk kata-kata, gambar, video, musik, angka, 
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atau tulisan tangan dimana dalam dunia komputer, bentuk informasi tersebut diolah 

dari dan dalam bentuk data digital. (Darma, dkk, 2009:1). 

b. Multimedia interaktif 

Definisi multimedia secara terminologis adalah kombinasi berbagai media 

seperti teks, gambar, suara, animasi, video dan lain-lain secara terpadu dan sinergis 

melalui komputer atau peralatan elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. 

(Surjono, 2017). 

Multimedia mengkombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video 

yang disampaikan dengan komputer dan dapat disampaikan secara interaktif. Hal 

ini sesuai dengan (Suyanto, 2003) yang menjelaskan multimedia adalah 

pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, 

gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang 

memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan 

berkomunikasi. 

Keunggulan multimedia dalam hal interaktivitas adalah media ini secara 

inheren memaksa pengguna atau pemakai untuk berinteraksi dengan materi. 

Siyamta (dalam Ma’ruf, S, 2016:16). Interaksi ini bervariasi dari yang paling 

sederhana seperti menekan keyboard atau melakukan klik dengan mouse untuk 

berpindah halaman atau memasukkan jawaban dari soal latihan dan komputer 

merespon dengan memberikan jawaban benar melalui suatu umpan balik 

(feedback). Interaksi yang lebih komplek misalnya aktivitas di dalam suatu simulasi 

sederhana dimana pengguna dapat mengubah-ubah suatu variabel tertentu atau 

simulasi komplek seperti simulasi menerbangkan pesawat udara Dari beberapa 

pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif yaitu multimedia 

yang memberikan keleluasan bagi pengguna untuk mengontrol media tersebut. 

c. Elemen Multimedia Interaktif  

Multimedia adalah sebuah perubahan cara berkomunikasi antar satu sama 

lain. Misalkan dalam hal mengirim dan menerima sebuah informasi, kini lebih 

efektif dilakukan dan lebih mudah dipahami. Menurut Vaughan (dalam Sutopo 

2003), mengartikan multimedia sebagai kombinasi dari macam-macam objek 

multimedia, yaitu teks, image, animasi, audio, video, dan link interaktif untuk 
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menyajikan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen dari multimedia 

yaitu teks, image, animasi, video, dan link interaktif. 

Sedangkan Menurut (Munir, 2012:19) multimedia adalah penggunaan 

berbagai jenis media (teks, suara, animasi dan video) untuk menyampaikan 

informasi, kemudian ditambahkan element atau komponen interaktif. Berikut 

adalah penjelasan komponen atau elemen multimedia yaitu:  

1) Teks 

Teks adalah kombinasi kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan materi 

pembelajaran yang dapat dengan mudah dan di pahami oleh pembacanya. Teks tak 

terpisahkan dalam penggunaan komputer, elemen ini adalah dasar dalam pengolahan 

kata berbasis multimedia. Teks merupakan bentuk data yang paling mudah  

disimpan. Teks dapat pula digunakan untuk menjelaskan gambar. 

2) Grafik  

Grafik merupakan salah satu komponen penting multimedia, di sini gambar 

adalah salah satu contoh penggunaan grafik. Gambar merupakan media yang cocok 

dalam penyajian informasi. Manusia lebih memiliki ketertarikan pada visual sehingga 

informasi berbentuk visual seperti gambar lebih mudah di fahami informasi apa yang 

di sampaikannya. 

3) Gambar 

Gambar merupakan bentuk informasi berupa visual, gambar dikembangkan 

dengan menggunakan komputer atau perangkat lunak sehingga lebih menarik dan 

efektif  jika digunakan dalam multimedia pembelajaran. 

4) Video 

Video adalah media yang dapat memvisualisasikan simulasi pada benda nyata. 

Video merupakan sarana penyampaian informasi yang memiliki kelebihan yaitu 

menarik, langsung dan efektif. Video dalam multimedia pembelajaran dapat 

memvisualisasikan suatu kegiatan dengan lebih nyata. 

5) Animasi 

Animasi dapat diartikan penggabungan teks gambar dan suara dalam satu 

pergerakan. Dalam menciptakan suatu gerakan di sebuah animasi perlu digunakan 

teknologi berupa komputer. Animasi berguna untuk memvisualisasikan sesuatu selain 

dengan menggunakan video. 
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6) Audio 

Audio diartikan berbagai bunyi berbentuk digital seperti musik, suara, narasi dan 

lain-lain. Suara dapat di dengar untuk suara latar yang menarasikan informasi dan lain-

lain. Disisi lain dengan penggunaan audio dapat meningkatkan daya ingat pendengar. 

Dalam multimedia pembelajaran narasi dapat digunakan bersama dengan foto atau teks 

untuk lebih memperjelas informasi yang akan disampaikan. 

7) Interaktivitas 

Elemen interaktivitas merupakan elemen penting di dalam sebuah multimedia 

interaktif. Elemen interaktivitas sangat memanfaatkan komputer dan ditampilkan 

menggunakan komputer saja. Beberapa aspek interaktif dapat berupa navigasi, 

permainan dan latihan. Maka dapat disimpulkan multimedia adalah penggunaan 

komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan 

video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat 

melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. 

Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, 

multimedia juga di adopsi oleh dunia game. Elemen multimedia juga memiliki format 

sendiri file dengan ekstensi yang berbeda seperti. MP3,. MP4,. Swf, dan Wmv. 

Mengimplementasi multimedia dapat di lihat sebagai kumpulan item (seperti gambar, 

video teks, dan audio), bersama dengan informasi rinci yang menggambarkan 

penempatan spasial dan temporal dari item sebagai bagian dari presentasi. 

2. Tinjauan Umum Sekolah 

a. Pengertian sekolah 

Sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama setelah lingkungan keluarga. 

Sekolah adalah suatu organisasi atau wadah kerjasama sekelempok orang untuk 

mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan semua sumber daya secara selektif, 

efektif dan efisein karena adanya persamaan motif untuk membantu peserta didik 

mencapai kedewasaannya. Kesamaan motif itulah yang mendorong terbentuknya 

wadah “sekolah”. Bagaimanapun juga, pendidikan yang diberikan lingkungan keluarga 

memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, keberadaan sekolah merupakan penunjang 

utama pendidikan anak setelah pendidikan di lingkungan keluarga, tetapi dapat 

dipenuhi melalui pendidikan sekolah, misalnya dalam hal pengembangan wawasan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Navigasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hiburan
http://id.wikipedia.org/wiki/Game
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ilmu pengetahuan dan keterampilan. Keberadaan sekolah menjadi penting dalam 

rangka mempersiapkan peserta didik menjadi manusia paripurna. (Yusuf, M, 2018:52). 

Pada tanggal 16 Mei 2005 diterbitkan peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 

2005 tentang standar nasional pendidikan. Dengan PP 19/2005 itu, semua sekolah di 

Indonesia diarahkan dapat menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar 

nasional pendidikan standar wajib dilakukan oleh sekolah, delapan standar tersebut 

setahap demi setahap harus bisa di penuhi oleh sekolah. Secara berkala sekolah pun 

diukur pelaksanaan delapan standar itu melalui evaluasi, akreditasi, sertifikasi, 

penjaminan mutu, peraturan pemerintah. Berdasarkan dari beberapa teori di atas maka 

dapat disimpulakan bahwa sekolah adalah bagian integral dari suatu masyarakat yang 

berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang 

dan sekolah juga merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan 

memenuhi standar nasional pendidikan. 

3. Pemodelan Tiga Dimensi (3D) 

a. Pengertian Tiga Dimensi (3D) 

Tiga dimensi adalah sebuah objek yang memiliki panjang, lebar dan tinggi yang 

berbentuk bermacam-macam. tiga dimensi (3D) tidak hanya digunakan dalam 

matematika dan fisika melainkan di bidang grafis, seni, komputer, animasi dan lain-

lain. Konsep tiga dimensi (3D) menunjukkan sebuah objek atau ruang yang memiliki 

tiga dimensi geometris yang terdiri dari panjang, lebar dan tinggi. Contoh tiga dimensi 

suatu objek adalah piramida, dan benda spasial seperti kotak sepatu. Ardhianto (dalam 

Khairunnisa, 2016:11). 

Dua dimensi (2D) hanya memiliki dimensi panjang (X) dan lebar (Y), sedangkan 

tiga dimensi (3D) memiliki dimensi kedalaman (Z). Dua dimensi (2D), tiga dimensi 

(3D) bersifat datar (flat), sedangkan tiga dimensi (3D) memiliki kedalaman (volume) 

bentuk. Teknik tiga dimensi (3D) dapat di definisikan sebagai teknik yang dapat di lihat 

dari berbagai sudut pandang (point of view). Tahapan tiga dimensi (3D) secara 

keseluruhan dikerjakan melalui sebuah komputer, mulai dari proses modeling, 

texturing, sampai rendering. Keunggulan utama dari tiga dimensi (3D) adalah 

visualisasi objek yang tampak lebih nyata sehingga mendekati bentuk aslinya. 

Keunggulan lain dari tiga diemnsi (3D )adalah kemampuan untuk membuat visualisasi 

dari yang begitu sulit bahkan mustahil. Aditya (dalam Khairunnisa, 2016:11). 
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b. Teknik Tiga dimensi (3D)  

Tiga dimensi (3D) adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, 

dan tinggi. Istilah ini biasaynya digunakan dalam bidang seni, animasi, computer dan  

matematika. Setiap bangun tiga dimensi (3D) memiliki kapasitas, disebut juga 

dengan volume. Pemodelan tiga dimensi (3D) dari objek diperlukan untuk dua tujuan, 

tujuan pertama adalah model tersebut bersamaan dengan informasi yang digunakan 

untuk mensintesis citra dari objek yang dimaksud dan tujuan kedua adalah untuk 

memodifikasi serta menganalisa objek-objek yang akan ditampilkan. 

Model tiga dimensi (3D) adalah bentuk simulasi dalam memahami suatu konsep 

model geometri yang berisi informasi gambaran objek. Objek tiga dimensi (3D) 

digambarkan ke dalam layar untuk menciptakan pemodelan dari keseluruhan dunia 

buatan kedalam simulasi dunia nyata. Objek dalam layar di transformasikan ke titik-

titik koordinat yang dialokasikan untuk membentuk imajinasi sebuah dunia tiga 

dimensi (3D. Meskipun fitur atau menu di dalam perangkat lunak tiga dimensi (3D) 

cukup kompleks dan rumit, pemodelan tiga dimensi (3D) membutuhkan proses yang 

relatif lebih sederhana dibandingkan dengan dua dimensi (2D), karena semua proses 

bisa langsung dikerjakan dalam satu perangkat lunak komputer. Janner (dalam 

Khairunnisa, 2016:12). Secara garis besar pemodelan tiga dimensi (3D) dapat di bagi 

menjadi 3 tahap, yaitu: 

1) Pembuatan model (Modelling) 

Modelling merupakan tahap dalam pembuatan model objek yang akan 

dibutuhkan untuk tahap perancangan selanjutnya. Objek ini dapat berbentuk objek 

sederhana (bentuk dasar) seperti bola (sphere), kubus (cube) sampai objek complicated 

seperti sebuah karakter dan sebagainya. Ada beberapa jenis materi objek yang 

disesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu polygon, spline dan metaclay. Polygon adalah 

segi banyak yang menentukan area dari permukaan sebuah objek. Setiap polygon 

menentukan sebuah bidang datar dengan meletakkan sebuah jajaran polygon untuk 

menciptakan bentuk-bentuk permukaan objek. Untuk mendapatkan permukaan yang 

halus, maka dibutuhkan banyak bidang polygon. Bila hanya menggunakan sedikit 

polygon, maka objek yang didapatkan akan jadi pecahan-pecahan polygon.  

2) Pembuatan tekstur (Texturing) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Panjang
https://id.wikipedia.org/wiki/Lebar
https://id.wikipedia.org/wiki/Tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Volume


10 
 

 
  

Proses selanjutnya adalah tekstur supaya karakter yang di buat mempunyai 

tekstur kulit yang alami atau natural, maka dilakukan tahap yang dinamakan 

mapping texture character, untuk pemetaan material kulit pada karakter dengan 

menentukan karakteristik permukaan objek. Proses ini menentukan karakteristik 

tekstur permukaan objek, ekstur tersebut dapat digunakan untuk menciptakan berbagai 

suatu variasi warna pola (pattern), tingkat kehalusan (smooth) dan kekasaran (rough) 

sebuah lapisan objek secara lebih detail. 

3) Proses render (Rendering) 

Rendering merupakan sebuah proses untuk menghasilkan output berupa image 

atau movie. Proses ini bertujuan untuk untuk memberikan visualisasi pada user 

mengenai data tiga dimensi (3D) tersebut melalui monitor atau pencetak Cepat 

lambatnya render yang berlangsung tergantung pada spesifikasi komputer akan 

dapat disimpulkan bahwa pemodelan tiga dimensi (3D) adalah bentuk simulasi dalam 

memahami suatu konsep model geometri yang berisi informasi gambaran objek. Objek 

tiga dimensi (3D) digambarkan ke dalam layar untuk menciptakan pemodelan dari 

keseluruhan dunia buatan kedalam simulasi dunia nyata. Objek dalam layar di 

transformasikan ke titik-titik koordinat dan dialokasikan untuk membentuk imajinasi 

sebuah dunia tiga dimensi (3D). Meskipun fitur atau menu di dalam perangkat lunak 

tiga dimensi (3D) cukup kompleks dan rumit, pemodelan tiga dimensi (3D) 

membutuhkan proses yang relatif lebih sederhana.  

4. Google Sketchup 

a. Pengertian Google Sketchup 

Google Sketchup merupakan program gratis (freeware) yang digunakan 

untuk mendesain sebuah model tiga dimensi (3D) dengan cepat dan mudah. 

Program ini relatif lebih mudah dipelajari daripada program tiga dimensi (3D) 

lainnya, karena kemudahan setiap tool yang terdapat di dalam aplikasi ini. Google 

Sketchup dapat diunduh di internet melalui alamat http://sketchup.google.com 

(Prasetyo, 2008:1). 

Google Sketchup merupakan program milik pengembang Google, di mana pada 

saat ini sedang mengembangkan saya punya dengan memberikan fasilitas yang lebih 

banyak kepada para penggunanya. Google Sketchup terdiri dari dua versi, yaitu versi 

gratis dan berbayar. (Setiawan, 2011:6). 
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Google Sketchup pertama kali dirilis oleh @Last Software pada tahun 2000. 

Sejak Google mengakuisisi @Last Software pada tahun 2006, Google Sketchup 

lebih dikenal sebagai Google Sketchup dan telah berhasil berkembang dengan 

sangat pesat. Google Sketchup adalah program grafis tiga dimensi (3D) yang 

dikembangkan oleh Google yang mengombinasikan seperangkat alat (tools) yang 

sederhana, namun sangat handal dalam desain grafis 3D di dalam layar komputer. 

Google Skecthup adalah sebuah program grafis. Program ini memberikan 

hasil utama yang berupa gambar sketsa grafik 3D. Perangkat lunak ini sangat tepat 

digunakan untuk membuat atau mendesain objek tiga dimensi (3D) dengan 

perbandingan panjang, lebar, mampu tinggi. Pengeditannya lebih mudah 

dibandingkan bila menggunakan perangkat lunak grafis lain. Sketchup juga 

memiliki kelebihan padan kemudian pengguanaan dan kecepatan dalam melakukan 

desain, serta menyenangkan berbeda dengan program 3D Card. Program ini 

dilengkapi dengan tool-tool yang di sederhanakan, disertai system penggambaran 

dan tampilan yang tidak rumit. Baik desain rancangan rumah, peta, ataupun bangun 

untuk permodelan pembelajaran. (Rahman A, 2014:21-22). 

Menurut (Khairunnisa, 2016), Google Sketchup memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya sebagai berikut:  

a. Kelebihan Google Sketchup 

1) Aplikasi Google Sketchup merupakan program gratis (freeware) yang dapat di 

unduh di situs resmi Sketchup. 

2) Aplikasi Google Sketchup merupakan program yang relatif mudah di pelajari dan 

mudah dalam pemakaiannya. 

3) Tampilan desain langsung terlihat bagus tanpa harus melakukan proses render 

terlebih dahulu. 

4) Program Google Sketchup dapat mengimpor tipe file seperti dwg, 3DS, dan semua 

tipe file gambar lainnya. 

Menurut (Khairunnisa, 2016), Google Sketchup juga memiliki beberapa 

kekurangan, yaitu:  

b. Kekurangan Google Sketchup 

1) Karena kesederhanaan Sketchup membuat pemodelan tingkat lanjut menjadi lebih 

sulit meskipun telah memakai plug-in. 
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2) Terjadi crash apabila terdapat banyak permukaan patch dan vertex, hal ini terjadi 

apabila mengimpor pemodelan tingkat lanjut, misalnya pemodelan manusia dari 

3DS Max ke aplikasi Google Sketchup. 

3) Tersedia dua versi Sketchup, yaitu aplikasi Google Sketchup (gratis) dan Google 

Sketchup yang harganya sekitar USD 459.00 sehingga kebanyakan orang kesulitan 

untuk mengunduh Sketchup versi berbayar karena biaya yang tinggi. 

Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Google Sketchup merupakan sebuah 

program pemodelan tiga dimensi (3D) yang di rancang untuk arsitek, insinyur sipil, 

pembuat film, game developer, dan profesi terkait. Ini juga mencakup fitur-fitur untuk 

menfasilitasi model penempatan di Google Earth. Google Sketchup merupakan 

aplikasi berbasis desain gambar yang mudah dan cukup powerfull, dibalik tool yang 

sederhana ternyata software ini bisa dibandingkan dengan software sejenisnya untuk 

gambar tiga dimensi (3D) seperti desain rumah atau yang lainnya, tidak hanya itu 

Google Sketchup mempunyai banyak kelebihan dalam hal teknik gambar, begitu cepat, 

mudah dan efisien, apalagi kalau digabungkan dengan plugin vray, sejenis software 

rendering yang paling populer sekarang, hasilnya bisa jauh lebih bagus. 

5. Adobe Premiere Pro 

Adobe Premiere Pro adalah sebuah program penyunting video berbasis non-

linear editor (NLE) dari Adobe System. Aplikasi ini termasuk dalam salah satu 

produk software dari Adobe Creative Cloud. Adobe Premiere Pro CC 2015 adalah 

software editing video, akan tetapi sangat memungkinkan juga untuk membuat 

animasi seperti layaknya animasi standar di Adobe After Effect. Dibandingkan 

dengan versi yang cukup revolusioner karena adanya perubahan tampilan dasar dan 

tambahan fitur yang sangat menarik. (Syafrizal, dkk, 2019:161). 

Beberapa efek pada Adobe Premiere memerlukan kartu grafis yang berkualitas 

tinggi. Namun dari 45 efek, hanya 3 efek saja yang memerlukan kartu grafis tinggi 

(misalnya, AMD atau NVIDIA) agar bisa diaplikasikan pada klip video. Anda juga 

bisa menambahkan produk efek dari pihak ketiga yang mendukung Adobe Premiere 

Pro. Di samping itu, Adobe Premiere Pro juga memiliki juga memiliki sekitar 30 

macam transisi (perpindahan antar-klip) sehingga peralihan antara klip video satu 

keklip video selanjutnya lebih dinamis. Sama seperti efek, beberapa transisi juga 

memerlukan kartu grafis yang berkualitas tinggi seperti AMD atau NVIDIA. 

http://aanmsa.blogspot.com/2012/01/desain-rumah-3-dimensi-pake-google.html
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Ada 5 transisi yang memerlukan kartu grafis AMD atau NVIDIA agar bisa 

diaplikasikan. Adobe Premiere Pro memiliki fitur-fitur penting, antara lain capture 

perekam video monitor, trim (alat pemotong klip) monitor, dan titler (pembuat teks 

judul) monitor. Pada efek - efek video Adobe Premiere Pro terdapat keyframe seperti 

yang terdapat pada Adobe After Effect. Pada titler juga bisa dibuat teks judul/title dan 

mengubah properti dari teks itu seperti, mengubah bentuk huruf, memberi dan 

mengubah warna, memberi kontur, garis luar (outline), membuat animasi. 

Menurut Laksana (dalam Sugihartini, dkk, 2017:174) kelebihan dari Adobe 

Premiere Pro” adalah antara lain:  

a. Kelebihan  

1) Tampilan keren 

2) Support HD (High Definition) 

3) Video editing software terbaik 

4) Langsung bisa browse harddisk  

5) Mudah dalam membuat title dan memiliki 3 title  

6) Bisa capture dari camcorder menjadi banyak file 

7) Paling sering digunakan dalam bentuk produk broadcastng 

8) Dapat mengedit file video yag berbeda dan ukuran yang berbeda 

9) Efek jalan custom, bisa membuat kata-kata bergerak sesuai arah panah 

10) Time line yang memiliki 99 kolom video dan 99 kolom audio, yang berarti dapat 

membuat kombinasi sangat banyak.  

b. Kekurangan  

1) Memerlukan instalasi yang besar sehingga bakal memakai banyak ruang di 

harddisk. 

2) Membutuhkan spesifikasi komputer yang berada pada rentang dan medium sampai 

high-end. 

3) Tidak dapat menyimpan file video secara langsung, melainkan harus melalui proses 

rendering dan lainnya.   

 Maka dapat disimpulkan bahwa Adobe Premiere Pro merupakan aplikasi 

yang menekankan pada pengeditan video beserta audio, text, gambar, dari berbagai 

sumber lalu digabungkan menjadi satu video baru. Dan proses pengeditan lebih 

mudah dan maksimal dibandingkan perangkat lunak grafis lain. 
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6. Enscape rendering  

Enscape merupakan software rendering tiga dimensi (3D) real-time yang 

difokuskan pada visualisasi arsitektur. Enscape menggunakan ray tracing untuk real-

time rendering. Enscape dapat dimasikkan ke dalam beberapa software pemodelan, 

yaitu: Revit 2015-2020, Sketchup Make & Pro 2016-2020, Rhino 5.0 64 bit & 6.0, 

Archicad 21-23, dan Vectoworks 2020. Enscape dijalankan dengan kartu grafis (GPU), 

namun tetap harus ada RAM khusus. CPU yang baik akan mempercepat waktu 

pemusatan enscape. Selain perangkat keras, enscape juga memerlukan koneksi internet 

yang stabil agar dapat membuka asset library dengan mudah. Enscape dihubungkan 

langsung ke Sketchup sehingga mampu membuat rendering secara real-time, tanpa 

perlu beralih ke alat lain atau export dan import file apapun. Enscape menyediakan 

asset bawaan dengan lebih dari 1900 aset berkualitas tinggi, materials editor dan opsi 

pencahayaan untuk Google Skecthup. Setelah terpasang, enscape akan muncul 

dibawah tab extensions menu Google Sketchup. (Setyaningfebry, 2020:21). 

7. Google Chrome  

Google Chrome merupakan browser yang dikeluarkan oleh Google, sebuah 

perusahaan search engine terkemuka di dunia. Google Chrome juga dirancang agar 

berjalan secepat mungkin: Cepat dimulai dari desktop, memuat laman web dalam 

sekejap, dan menjalankan aplikasi web yang rumit dengan sangat cepat. Google 

Chrome pertama kali di rilis oleh Google pada tanggal 2 September 2008, yang saat 

itu hanya untuk Microsoft Windows karena masih dalam status beta. Lalu pada 11 

Desember pada tahun yang sama Google Chrome di luncurkan untuk semua sistem 

operasi karena telah mencapai versi stabil.  

8. Unified Modeling Language (UML)  

 Yang di maksud dengan UML adalah UML merupakan singkatan dari “Unified 

Modelling Language” yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana 

perancangan sistem berorientasi objek. Unified Modeling Language (UML) adalah 

bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, 

menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi 

dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk 

mendukung pembangunan sistem. Windu (dalam Suendri, dkk, 2018:2). 
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Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan 

grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan 

dokumentasi dari sebuah sistem pengembangan software yang berbasis OO yaitu 

(Object-Oriented). UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem 

blue print, yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa 

pemrograman yang spesifik, sistem database, dan komponen-komponen yang 

diperlukan dalam sistem software. Fatimah (dalam Suendri, dkk, 2018:2).  

Diagram Unified Modeling Language (UML) antara lain sebagai berikut:  

a. Use case diagram 

Use Case Diagam merupakan gambaran grafis dari beberapa atau semua 

actor, use case, dan interaksi di antaranya yang memperkenalkan suatu sistem. 

Diagram use case bersifat statis, yang memperlihatkan himpunan use case dan 

aktor-aktor (suatu jenis khusus dari kelas) dan menggambarkan apa saja aktifitas 

yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Widodo 

(dalam Pratama, 2016). 

Use case menggambarkan external view dari sistem yang akan kita buat 

modelnya. Model use case dapat dijabarkan dalam diagram use case, tetapi perlu 

di ingat, diagram tidak identik dengan model karena model lebih luas dari diagram. 

Use case mampu menggambarkan urutan aktor yang menghasilkan nilai terukur. 

Widodo (dalam Suendri, 2018:2). 

9. Jenis-Jenis User Acceptance Test (UAT) 

Menurut (Supriatna, R, 2018) Pengujian Alpha dan Beta adalah antara lain:  

a. Alpha Testing 

Pengujian alpha adalah pengujian akhir sebelum perangkat lunak diluncurkan 

untuk pengguna secara umum. Alpha testing memiliki dua fase:  

1) Pada tahap pertama dari pengujian alpha, perangkat lunak diuji oleh 

pengembang di lingkungan internal developer. Mereka menggunakan perangkat 

lunak debugger, atau debugger hardware-assisted. Tujuannya adalah untuk 

menangkap bug dengan cepat.  

2) Pada tahap kedua pengujian alpha, perangkat lunak ini diserahkan kepada staf 

QA (Quality assurance) perangkat lunak, untuk pengujian tambahan dalam 

lingkungan yang mirip dengan penggunaan yang dimaksudkan. Hal ini untuk 
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mensimulasikan suasana atau lingkungan pengujian yang sebenarnya sehingga 

ketika sistem tersebut di pasang, sudah tidak terjadi kegagalan maupun cacat 

sistem secara real. 

Pengujian alpha sering digunakan untuk perangkat lunak sebagai bentuk 

pengujian penerimaan internal sebelum perangkat lunak pergi ke pengujian beta. 

Pengujian alpha berlangsung di situs pengembang oleh tim internal, sebelum rilis 

kepada pelanggan eksternal. Agar nantinya ketika pelanggan menggunakan sistem 

ini tidak kecewa karena masalah cacat atau kegagalan aplikasi, pengujian ini 

dilakukan tanpa keterlibatan tim pengembangan.                                               

b. Beta Test 

Pengujian beta juga dikenal sebagai pengujian pengguna berlangsung di 

lokasi pengguna akhir (end user) untuk memvalidasi kegunaan, fungsi, 

kompatibilitas, dan uji reliabilitas dari perangkat lunak yang dibuat. Hal ini juga 

dikenal sebagai uji lapangan. Ini terjadi di lokasi pelanggan. Beta merupakan tahap 

kedua dari pengujian perangkat lunak di mana pengguna mencoba produk. Tujuan 

dari pengujian beta adalah untuk menempatkan aplikasi anda di tangan pengguna 

yang sebenarnya yang berada di luar tim teknik anda untuk menemukan setiap 

kekurangan atau masalah dari perspektif pengguna akhir. Dengan demikian 

pengujian alpha dilakukan di tempat karena pengembang dan analis bisnis terlibat 

dengan tim penguji. Sedangkan pengujian beta dilakukan di sisi klien oleh 

pengguna atau pelanggan nyata, oleh karena itu pengembang dan analis bisnis sama 

sekali tidak terlibat.  

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang terdahulu digunakan 

sebagai acuan dan pembandingan penelitian yang dilakukan. Berikut deskripsi dari 

penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut: 

1) Dengan judul Visualisasi Masjid Agung Rangkasbitung berbasis tiga dimensi 

(3D) dengan menggunakan Google Sketchup & After Effect. Hasil dari 

penelitian ini adalah terciptanya sebuah media informasi berbasis animasi 

bentuk konstruksi gedung yang divisualisasikan kedalam bentuk tiga dimensi 

(3D) pada bangunan masjid. Agung Al-a’raaf Rangkasbitung-Lebak, yang 

dapat diterapkan sebagai kebutuhan instansi sebagai media informasi tambahan 
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pada promosi, yang menerapkan hasil kemampuan belajar individu mahasiswa 

dari Universitas Serang Raya. Konstruksi gedung masjid Agung Al-a’raaf 

Rangkasbitung yang di visualisasikan kedalam tiga dimensi (3D) hanya 

sebagian kontruksi yang di buat sesuai dengan kontruksi gedung masjid yang 

ada. (Wahyudin, dkk, 2015). 

2) Dengan judul Perancangan Video company profile Kota Serang dengan Teknik 

Editing Menggunakan Adobe Premiere Pro CS 5. Hasil dari penelitian ini 

adalah hasil aplikasi yang dibuat menyajikan video company profile Kota 

sebagai alat publikasi dan informasi kepada masyarakat dalam bentuk audio 

visual. Video company profile ini bersisi keterangan sejarah berdirinya Kota 

Serang dan fasilitas yang lengkap. Video company profile Kota Serang juga bisa 

dijadikan media promosi. wisata atau infestasi bagi masyarakat yang ingin 

berkunjung ke Kota Serang. (Kausar, dkk, 2015). 

2.3 Kerangka Pikir 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti adalah sekolah yang 

bergerak pada bidang pendidikan. Bertempat di Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti sendiri sudah memiliki media 

informasi melalui website resmi sekolah yang dapat di akses lewat internet, Seiring 

berkembangnya teknologi dan media informasi dalam bidang multimedia secara visual 

sangat penting untuk diterapkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 

Towuti. Akan tetapi sekolah belum mempunyai video profil apalagi dengan sebuah 

konsep berbasis tiga dimensi (3D).  

Di lihat dari permasalahan yang di bahas di atas diharapkan mendapatkan solusi 

yang tepat untuk meningkatkan sistem informasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 1 Towuti, maka penulis ingin membantu memperkenalkan visi misi Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti kepada masyarakat luas dan para siswa-

siswi agar mudah cepat dipahami. Diharapkan hasil ini dapat memberikan kesan dan 

dapat membantu pihak sekolah dalam menyediakan infomasi mengenai sekolah 

Berikut merupakan gambar kerangka pikir yang mendasari di laksanakannya 

penelitian ini, yaitu pada gambar sebagai berikut: 
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Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 1 Towuti,  perancangan dan 

pembuatan video profil tiga dimensi (3D) 

ini bertujuan  agar masyarakat luas dan 

para siswa-siswi mudah mengetahui 

secara jelas juga mudah mengetahui 

informasi yang ada, sehingga bagi 

masyarakat dan para siswa-siswi yang 

belum mengetahui informai profil 

sekolah tentang sarana dan prasarana, 

dapat juga mengetahui dengan adanya 

video profil sekolah dengan konsep 

berbasis tiga dimensi (3D). Biasanya 

informasi mengenai sekolah hanya dapat 

diketahui di halaman website resmi 

sekolah. 

 

Di lihat dari permasalahan yang di bahas di atas maka penulis ingin memberikan 

konstribusi kepada sekolah untuk membantu  memperkenalkan profil sekolah 

kepada masyarakat luas dan para siswa-siswa dengan merancang dan membuat 

video profil tiga dimensi (3D) dengan menggunakan Google Sketchup Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti. 

 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini mendapatkan solusi yang tepat untuk meningkatkan 

sistem informasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti, maka penulis ingin 

membantu memperkenalkan visi misi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Towuti 

kepada masyarakat luas dan para siswa-siswi agar mudah cepat di fahami. 

 

Perancangan Video Profil 

Berbasis Tiga Dimensi (3D) 

dengan Menggunakan 

Google Sketchup Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 1 Towuti          

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Tujuan peneletian yang akan 

dilakukan adalah perancangan 

dan pembuatan media 

informasi pada Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 1 Towuti                                             

 


