
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 Multimedia adalah penggunaan computer untuk menggabungkan dan 
menyajikan teks, suara, animasi, gambar, audio dan video dengan alat bantu (tool) 
dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berkarya, 
berkomunikasi, dan berinteraksi. Multimedia merupakan kombinasi berbagai 
saluran komunikasi menjadi sebuah pengalaman komunikatif yang terkoordinasi 
dimana interpretasi saluran lintas bahasa terintegrasi tidak ada (Cook, 2001). 
 Sejalan dengan perkembangannya multimedia berkembang menjadi 
multimedia yang lebih kreatif. Multimedia kreatif merupakan alat atau sarana 
pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 
yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi/sub 
kompetensi mata pelajaran yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya 
(Riyana, 2007). 
 Salah satu perkembangan multimedia yang kreatif terlihat dalam sebuah 
animasi 3D. Animasi 3D merupakan pengimplementasian bentuk nyata sebuah 
gambar yang dinyatakan dalam sumbu X Y dan Z. Animasi 3D secara umum 
merujuk pada kemampuan dari sebuah video card (Permana, Saputra, 2017). 
 Dalam suatu lembaga pendidikan yakni Sekolah Menengah Atas, tentunya 
tidak lepas dari media informasi yang berlaku didalamnya. Seperti informasi 
mengenai bangunan-bangungan sekolah yang dimiliki, pada dasarnya organisasi 
dan lenbaga yang memanfaatkan teknologi media informasi secara optimal yang 
dapat bertahan dalam era global ini, karena lewat pemanfaatan teknologi media 
informasi suatu organisasi maupun lembaga dapat mengakses informasi dengan 
akurat, tepat dan cepat dan juga dapat memberikan pelayanan efisien dan efektif 
 Salah satu media yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai 
denah sekolah atau bangunan-bangunan sekolah oleh SMAN 2 Palopo adalah 
media informasi yang masih menggunakan cara manual yaitu dari media kertas 
kemudian diberikan kepada calon siswa baru atau disebarkan lewat website berupa 
foto-foto sebagian bangunan, dengan media informasi ini masih banyak siswa yang 
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tidak mengetahui secara persis bangunan-bangunan yang ada di SMAN 2 Palopo 
sehingga nantinya akan membuat bingung siswa untuk mencari ruangan tertentu 
pada sekolah tersebut 
 Untuk mengatasi masalah tersebut diatas maka akan dibuat media informasi 
tentang  bangunan-bangunan sekolah dalam bentuk video animasi 3 Dimensi agar 
siswa lebih mudah mengetahui bangunan-bangunan yang ada di SMAN 2 Palopo. 
Video animasi 3 Dimensi akan lebih menarik minat siswa untuk melihat informasi 
karena akan menampilkan bentuk yang hampir nyata dengan bentuk aslinya 
kemudian akan dipadukan dengan efek dan suara, serta memberikan teknologi baru 
pada SMAN 2 Palopo. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penyusunan tugas 
akhir ini, peneliti mengambil judul “Pembuatan Video Denah Sekoolah SMAN 2 
Palopo Berbasis 3 Dimensi”. Diharapkan dengan adanya media informasi ini dapat 
memudahkan Mahasiswa mengetahui bangunan-bangunan sekolah tersebut. 
1.2 Rumusan Masalah 
       Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana cara membuat video tentang 
denah sekolah SMAN 2 Palopo berbasis 3 Dimensi?” 
1.3 Tujuan Penelitian 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat video denah sekolah SMAN 2 
Palopo berbasis 3 Dimensi. 
1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian mampu memberikan manfaat kepada: 
1. Secara Teoritis 
       Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini jika di lihat dari segi 
teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan mengenai penggunaan 
media informasi sebagai salah satu media yang digunakan dalam rangka 
memaksimalkan kualitas informasi denah sekolah SMAN 2 Palopo. 
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2. Akademik 

Sebagai suatu bahan referensi bagi civitas akademik terkhusus kepada fakultas 
Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Plopo dalam melakukan suatu 
penelitian dan mengembankan teknologi komunikasi dan informasi terkhusus 
dalam pembuatan media informasi. 
3. Secara Kebijakan 
       Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini jika dilihat dari segi kebijakan 
adalah mengawal proses pembuatan kebijakan berkenaan dengan dukungan 
terhadap pengguna media informasi denah sekolah SMAN 2 Palopo untuk 
memudahkan siswa lebih memahami secara jelas. 
4. Penulis 
       Diadakannya penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman berpikir dan 
memecahkan masalah serta memperluas wawasan penulis tentang penggunaan 
multimedia untuk memudahkan siswa mengetahui bangunan-bangunan sekolah. 
5. Bagi Siswa 
 Calon Siswa SMAN 2 Palopo dapat memanfaatkan media informasi ini sebagai 
sarana mendapatkan informasi yang lebih efektif dan efisien. 
  



 

BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  
1. Konsep Dasar Media Informasi 
a. Pengertian Media 
 Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk 
keperluan pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru [6]. National 
Education Association (NEA) memberi batasan bahwa media merupakan sarana 
komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual termasuk teknologi perangkat 
kerasnya. 
 Mc. Luhan dalam Arif S. Sadiman (1984) berpendapat bahwa media adalah 
sarana yang juga disebut channel, karena pada hakekatnya media memperluas atau 
memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengarkan, dan 
melihat dalam batas-batas jarak, ruang dan waktu yang hamper tak terbatas lagi. 
Dengan demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 
penyalur pesan. 
 Sementara itu, asosiasi pendidikan nasional di Amerika mendifinisikan 
media dalam lingkup pendidikan sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, 
dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan 
untuk kegiatan tersebut (Kristanto, 2010).  
 Pembuatan media dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi 
menjadikan media lebih menarik dan interaktif untuk meningkatkan motivasi 
belajar siswa. Hal ini merujuk pada pendapat tentang media pengajaran menurut 
Sudjana dan Rivai dalam Ariyono (2012) bahwa media berfungsi membuat 
pengajaran lebih menarik siswa sehingga media diharapkan dapat menumbuhkan 
motivasi belajar, memperjelas makna bahan pengajaran, metode pengajaran lebih 
bervariasi dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar lebih banyak. 

Menurut Gagne dalam Pradana (2015: 10) juga berpendapat bahwa media 
adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan 
rangsangan untuk belajar. 
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Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa media merupakan 
sarana, atau perantara untuk menyampaikan suatu informasi, misalnya di bidang 
pendidikan digunakan sebagai alat dan bahan dalam proses pembelajaran. 
b. Informasi 
 Telah banyak tokoh mendifinisikan informasi. Salah satu diantaranya 
dikemukakan oleh Jogiyanto. Adapun pengertian yang dikemukakan oleh 
Jogiyanto adalah kumpulan data yang relevan dan mempunyai arti yang 
menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan (Jogiyanto, 2005). 

 Menurut Kustiyaningsih dan Anamisa (2011:145), Informasi adalah suatu 
bentuk penyajian data yang melalui mekanisme pemprosesan, berguna bagi 
manajemen, informasi merupakan bahan bagi pengambilan keputusan. 

Sutabri  mendefinisikan  informasi  sebagai data  yang  telah  diklasifikasi  
atau diinterpretasi  untuk  digunakan  dalam proses  pengambilan  keputusan  
(Sutabri, 2012).  

Dengan kata  lain, sebuah informasi dapat didefinisikan sebagai suatu hasil 
dari pengolahan  data  dalam  suatu  bentuk  yang lebih  berguna  dan  lebih  berarti  
bagi penerimanya  yang  menggambarkan  suatu kejadian-kejadian  yang  nyata  
yang digunakan  untuk  pengambilan  keputusan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa  informasi merupakan  hasil  olah  dari  data  
sehingga menjadi  sebuah  bentuk  yang lain, yang lebih berguna bagi penerimanya. 
2. Multimedia 

Munir (2013: 2) menerangkan : “Multimedia berasal dari kata multi dan 
media, multi berasal dari Bahasa latin, yaitu nouns yang berarti banyak atau 
bermacam-macam. Sedangkan kata media berasal dari Bahasa latin, yaitu medium 
yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, 
menyampaikan atau membawa sesuatu”. 
 Kata mediun didalam American Heritage Electronic Dictionariv(1991) 
dimaknai sebgai suatu alat untuk mempersentasikan dan mendistribusikan 
informasi. Berdasarkan hal tersebut multimedia merupakan gabungan antara media 
(format file) yang berupa gambar (bitmap atau vektor), teks, suara, grafik, animasi 
video dan lain-lain. 
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 Multimadia merupakan penggunaan computer untuk menyajikan dan 
menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video dengan alat bantu 
(tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, 
berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. Multimedia adalah kombinasi berbagai 
saluran komunikasi menjadi sebuah pengalaman komunikatif yang terkoordinasi 
dimana interpretasi saluran lintas bahasa terintegrasi tidak ada (Cook, 2001). 
 Menurut Suheri (2006:29) Multimeda dapat diartikan sebagai penggunaan 
beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi 
dalam bentuk text, audio, grafis, animasi, dan video 
 Dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah berbagai jenis sarana atau 
gabungan dari suara, gambar, teks dan video untuk menyampaikan suatu informasi 
yang menarik. 
3. Video 
 Menurut Ayuningtias, (2011:7) video merupakan gabungan gambar-gambar 
mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu.  
 Video merupakan urutan gambr bergerak atau gambar hidup. Video dibagi 
menjadi dua macam yaitu video digital dan video analog. Video digital dibentuk 
dari sederetan sinyal digital yang berbentuk, yang menggambarkan titik sebagai 
rangkaian nilai minimum atau maksimum, nilai minimum berarti 0 dan nilai 
maksimum berarti 1. Sedangkan video analog terbentuk dari deretan sinyal elektrik 
(gelombang analog) yang dipancarluaskan melalui gelombang suara dan direkam 
oleh kamera (Poernama, 2005). 
 Video merupakan media penyampaian pesan termasuk media audio-visual atau 
media pandang-dengar. Media audio visual dapat dibagi menjadi dua jenis. 
Pertama, dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit, dinamakan 
media audio-visual murni, dan kedua yaitu media audio-visual tidak murni. Film 
bergerak, televise, dan video termasuk jenis yang pertama, sedangkan slide, 
opaque, OHP dan peralatan visual lainnya yang diberi suara termasuk jenis yang 
kedua (Munadi, 2008). 
 Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa video adalah alat 
yang dapat merekam, memproses, manangkap, dan menata ulang gambar-gambar 
dan objek yang bergerak yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi. 
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4. 3 Dimensi 
 Tiga dimensi adalah objek yang memiliki panjang, lebar dan tinggi dengan 
bentuk yang beragam. Model 3 dimensi merupakan bentuk simulasi dalam 
memahami suatu konsep model geometri yang berisi informasi gambaran ibjek. 
Keunggulan utama dari 3 dimensi adalah visualisasi objek yang tampak lebih nyata 
sehingga mendekati bentuk aslinya. Objek 3 dimensi digambarkan kedalam layar 
untuk menciptakan pemodelan dari keseluruhan dunia buatan kedalam simulasi 
dunia nyata. Objek dalam layar ditransformasikan ke titik-titik koordinat dan 
dialokasikan untuk membentuk imajinasi sebuah 3 dimensi (Khairunnisa, 2016). 

Objek 3D atau objek tiga dimensi adalah sebuah objek / ruang yang 
memiliki panjang, lebar dan tinggi yang memiliki bentuk. 3D tidak hanya 
digunakan dalam matematika dan fisika saja melainkan dibidang grafis, seni, 
animasi, computer dan lain-lain. Dalam grafik model 3D, modelling 3D adalah 
suatu proses menciptakan objek 3D yang ingin dituangkan dalam bentuk visual 
nyata melalui perangkat lunak tertentu. 

Kelebihan dari animasi 3 Dimensi adalah lebih realistis, banyaknya elemen 
yang dapat digunakan kembali (reusable), serta proses animasi yang lebih cepat. 
Sementara itu, kekurangan animasi 3 Dimensi terdapat pada mahalnya modal yang 
diperlukan, seperti  dibutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi dan aplikasi 
grafis 3 Dimensi yang mahal. Selain itu terbatasnya kreatifitas yang dapat 
diterapkan juga termasuk kekurangan dari animasi 3 Dimensi [12]. 
5. Sketc Up 
 Chandra, dkk (2014: 2) “SkethcUp adalah sebuah program 3 grafis 3 
dimensi (3D) paling banyak penggunaannya saat ini. Tercantum lebih dari 30 juta 
pengguna SketchUp saat dan terus bertambah”. 
 Chandra, dkk” (2014: 2) “SketchUp dibuat pada tahun 1999 oleh sebuah 
perusahaan bernama @Last Software, kemudian pada tahun 2006 dibeli oleh 
raksasa mesin pencari Google dengan tujuan untuk di-integrasikan dengan proyek 
ambisius meraka Google Earth. Di bawah Google menggratiskan penggunaan 
software keren ini” Berikut fungsi tool tersebut:  
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Tabel 1 Fungsi-Fungsi Tools Panel Sketchup 
NO GAMBAR TOOLS PENJELASAN 
1 

 Select Berguna untuk menyeleksi objek-objek 
yang ada di area. 

 
2  Line Berguna untuk membuat suatu objek 

garis lurus. 

3  Rectangle Berguna untuk membuat suatu objek 
persegi empat. 

4 
 Circle Seperti halnya line, namun bedanya 

tools hanya untuk membuat objek 
lingkaran. 

5 
 Arc Seperti halnya line, namun tools ini 

digunakan untuk membuat objek garis 
yang melengkung 

6 
 Make 

component 
Berguna untuk mebuat objek-objek 
yang di seleksi menjadi satu bagian/ 
komponen. 

7 
 Eraser Bedanya dengan eraser yang ada pada 

software 2 Dimensi, eraser ini hanya 
untuk menghapus line. 

8  Tape 
measure 

Berguna untuk membuat garis putus-
putus. 

9 
 Paint 

bucket 
Berguna untuk menambahkan material 
seperti / warna / texture pada sisi obyek. 

10  Push / pull Berguna untuk mengextrude sisi objek 
yang diseleksi. 

11  Move Berguna untuk pindah objek. 

12  Rotate Berguna untuk rotasi. 

13 
 Offset Berguna untuk membuat klonigen dari 

grid sisi objek yang diseleksi 

14 
 Orbit Rotate yang berguna untuk merotasi 

objek yang diseleksi, sedangkan orbit 
digunakan untuk merotasi view 
terhadap objek.. 

15 
 Pan Hampir mirip dengan fungsi dari move, 

namun bedanya tools ini digunakan 
untuk memindahkan posisi view 
terhadap objek. 

16  Zoom Berguna untuk mengzoom out/ zoom in 
view terhadap objek 

17 
 Zoom 

extens 
Hampir mirip dengan zoom, namun 
bedanya tools ini membuat kita 
mengzoom out view kita terhadap 
seluruh objek yang ada di area. 

Sumber : Adi Cahyadi (2012:37)\ 
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6. Wondershare Filmora 
 Wondershare Filmora merupakan salah satu dari sekian banyak dari editor 
video yang berkembang di seluruh dunia (sumber: Nur, 2016:1). 
 Software wondershare filmora mempunyai fasilitas yang simple yang dapat 
digunakan dengan mudah dan mampu menghasilkan video yang menarik seperti 
efek, music, suara, font, transisi, filter, overlay dan elemen yang dapat 
menghasilkan hasil video yang menarik dengan fitur greenscreen yang mampu 
menghasilkan video yang menarik, selain itu juga video yang diambil dalam 
keadaan tdk stabil dapat menggunakan fitur video stabilitas yang akan menstabilkan 
gerakan video yang tidak stabil (Rike, 2017). 
 Wondershare Filmora adalah Software yang dipakai untuk membuat film 
rumahan, memudahkan kita dalam membuat video sendiri dengan memberikan 
berbagai built-in template, dipenuhi fitur mode yang dilengkapi dengan semua 
timeline, bisa anda sesuaikan dengan berbagai fitur untuk mengatur adegan dan 
mengedit video (Wondershare, 2019). Software Wondershare Filmora banyak 
digunakan oleh kalangan youtuber maupun untuk dijadikan video komersil, namun 
pada penelitian ini peneliti akan menyajikan sebuah video. 
7. Storyboard 
 StoryBoard merupakan terjemahan berupa gambar cerita dari naskah yang 
dibuat yang berisi tentang pengambilan sdut gambar dan efek-efek khusus. 
StoryBoard memiliki fungsi yaitu menerjemahkan isi scenario secara 
penggambaran singkat atau visual. StoryBoard yang sesuai dengan jalan cerita dan 
berurutan, sangat baik untuk menjadikan sebuah film menjadi sebuah cerita yang 
menarik dan bagus, karena sebelun memulai produksi, telah ada gambaran jalan 
cerita atau biasa disebut sebagai pedoman dalam pembuatan film. 
 Menurut (Binanto, 2010: 275) : “Gambaran dari scane, perancangan, bentuk 
visual, durasi, audio, keterangan-keterangan dan narasi untuk suara akan dibuat 
pada dalam perancangan StoryBoard. Hasil dari perancangannya akan menjadi 
acuan dalam pembuatan tampilan pada tahap implementasi.  
 Menurut Suyanto, (2012:20). Storyboard adalah sebuah teknik shooting 
management. Disini dibuat daftar pengambilan gambar pada setiap adegan, dan 
divisualisasikan dalam bentuk sketsa gambar atau storyboard jika diperlukan. 
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 Teknik storyBoard dapat digunakan pada saat kegiatan sebelum menulis yang 
menekankan pada elaborasi (penjelasan yang detail), perkiraan, pengurutan dan 
penumbuhan gagasan (Wiesendanger, 2009, hal. 161”). 
a. Fungsi Storyboard 

Fungsi storyboard secara umum adalah: 
1) Memberikan penjelasan tentang alur cerita berdasarkan gambaran besar, mulai 

dari awal cerita, bagian tengah, hingga akhir cerita. 
2) Storyboard berfungsi sebagai media untuk perencanaan pembuatan video 

pendek atau film. 
3) Fungsi storyboard yang paling penting adalah memudahkan dalam membuat dan 

memahami sebuah alur cerita 
b. Manfaat storyboard 

Berikut adalah beberapa manfaat storyBoard : 
1) Membantu proses pembikinan film menjadi lebih cepat. 
2) Membantu memperlihatkan segi artistic sebuah film pendek atau video. 
3) Membantu memberikan rincian mengenai tata letak visual dari setiap adegan. 
8. Black Box Testing  
 Black box testing merupakan pengujian kualitas perangkat lunak yang berfokus 
pada fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian black box testing bertujuan unutk 
menemukan fungsi yang tidak benar, kesalahan antarmuka, kesalahan pada struktur 
data, kesalahan perfomansi, kesalahan inisialisasi dan terminasi. (Mustaqbal, 
2015). 
 Metode black box testing merupakan metode yang digunakan untuk menguji 
suatu software tanpa memperhatikan detailnya. Pengujian ini hanya memeriksa 
nilai keluaran berdasarkan nilai masukan masing-masing. Tanpa berupaya 
mengetahui kode program apa yang keluaran pakai (Latif, 2015). 
 Pengujian black box adalah suatu pengujian untuk melengkapi pengujian yang 
terdahulu agar aplikasi yang dibuat memiliki kualitas yang baik serta 
mengefektifkan waktu, sehingga dapat menguntungkan bagi suatu perusahaan 
(Firdaus, Rahmadani & Mustaqbal  2015). 
 Dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian black 
box testing adalah pengujian yang hanya menguji output dari sebuah software, 



11    

  

seperti mencari kesalahan pada bagian antarmuka, kesalahan pada struktur data dan 
menemukan fungsi lain yang tidak benar 
9. Pemodelan UML 
 “Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang 
dipergunakan untuk mendokumentasikan, mendefinisikan dan membangun 
perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan system 
berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan 
system” (Windu dan Grace, 2013). 
 Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan 
grafik atau gambar untuk memvisualisasi, mendefinisikan, membangun, dan 
pendokumentasian dari sebuah system pengembangan software berbasis OO 
(Object-Oriented). UML sendiri juga memberikan standar penullisan sebuah 
system blue print, yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam 
bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang 
diperlukan dalam system software (http:www.omg.org). Diagram Unified 
Modelling Language (UML) (Fatima, 2015) Antara lain sebagai berikut: 
1) Use Case Diagram 

Use Case menggambarkan external view dari system yang akan kita buat 
modelnya (Prabowo Pudjo Widodo, 2011) Model use case dapat dijabarkan dalam 
diagram use case, tetapi perlu diingat, diagram tidak identic dengan model karena 
model lebih luas dari diagram. (Pooley, 2003: 15). Use case harus mampu 
menggambarkan urutan actor yang menghasilkan nilai terukur (Widodo, 2011). 
Simbol-simbol yang digunakan dalam use case diagram yaitu: 
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Tabel 2 Simbol use case diagram 
No Gambar Keterangan 

1. 
 

 
2. 
 
 
 

3.  
 
 
 

4. 
 
 
 

5.  
 
 6. 

 
 

 
 
 

 
 

Hand Tool (H), digunakan untuk menggeser tampilan 
stage tanpa mengubah pembesaran.  Actor atau Aktor adalah Abstraction dari orang atau 
sistem yang lain yang mengaktifkan fungsi dari target 
sistem.    
Asosiasi antara aktor dan use case, digambarkan dengan 
garis tanpa panah yang mengindikasikan siapa atau apa 
yang meminta interaksi secara langsung dan bukannya 
mengindikasikan data.   Asosiasi antara aktor dan use case yang menggunakan 
panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor 
berinteraksi secara pasif dengan sistem .  Include, merupakan di dalam use case lain (required) 
atau pemanggilan use case oleh use case lain.  Extend, merupakan perluasan dari use case lain jika 
kondisi atau syarat terpenuhi. 

Sumber : Windu dkk, 2013 (dalam Hendini, 2016) 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
 Buchari z. m. (2015) dalam penelitian yang berjudul “Rancang Bangun 
Video Animasi 3 Dimensi Untuk Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor di 
Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi” Setelah 
menyelesaikan proses untuk mekanisme pengujian kendaraan bermotor ini penulis 
dapat mengambil kesimpulan yaitu, menghasilkan Video Animasi 3 Dimensi Untuk 
Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, 
Pariwisata, Komunikasi Dan Informasi, kemudian video animasi 3 dimensi ini 
memberikan informasi atau pengetahuan bagi para pemilik kendaraan bermotor 
yang akan mendaftar pengujian kendaraan untuk mekanisme uji pertama dan uji 
berkala kendaraan bermotor. 
 Wahyudin (2015) dalam penelitian yang berjudul “Visualisasi Masjid 
Agung Rangkasbitung Berbasis 3D Dengan Menggunakan Google SketchUp & 
After Effect” Terciptanyan suatu media informasi berbasis animasi bentuk 
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konstruksi gedung yang di digambarkan kedalam bentuk 3D pada bangunan mesjid 
Agung Al-a’raaf Rangksbitung Lebak. 
 Agusdi (2019) dalam penelitian yang berjudul “Pembuatan Animasi 3D 
Profil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu” Pembuatan Video 
Profil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu Berbasis Animasi 
Tiga Dimensi (3D) ini bertujuan untuk memberikan infromasi seputar fasilitas yang 
ada di Fakultas Teknik Universitas  Muhammadiyah Bengkulu. Desain dan 
pembuatan animasi dibuat semirip mungkin dengan aslinya suoaya dapat 
menyampaikan informasi secara fakta. 
 Tika (2015) dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Video Animasi 
Dua Dimensi Dengan Model Waterfall Pada Pembelajaran IPS Kelas VIII” Produk 
yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media video animasi dua dimensi. 
Adapun fase-fase pengembangan produk dalam membuat rancang bangun video 
animasi dua dimensi sebagai berikut. Fase analisis persyaratan system (requirement 
analysis), fase desain/rancangan  system (system design), fase penerapan 
(implementation), fase tes/uji system (testing), fase penggunaan (deployment) dan 
fase pemeliharaan (maintenance). 
 Wahyu S. (2017) dalam penelitian yang berjudul “Perancangan Film 
Pendek Animasi 3 Dimensi Legenda Desa Penyarang” Hasil dari penelitian berupa 
video animasi 3D Legenda Desa Penyarang dalam format mp4 yang dikemas dalam 
bentuk CD dan juga diunggah ke situs Youtube. Dari survey yang dibagikan kepada 
masyarakat sekitar desa Penyarang didapatkan kesimpulan bahwa media animasi 
3D ini cukup layak digunakan sebagai media pengenalan kembali cerita atau 
Legenda Desa Penyarang. 
 Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan dari segi 
objek yaitu penelitian yang berjudul “Visualisasi Masjid Agung Rangkasbitung 
Berbasis 3D Dengan Menggunakan Google SketchUp & After Effect” 
menggambarkan sebuah masjid dalam bentuk animasi video 3 dimensi, sedangkan 
penelitian yang saya lakukan yaitu menggambarkan sebuah sekolah dalam bentuk 
animasi video 3 dimensi. 
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2.3 Rangka Berpikir 
  Untuk lebih memperjelas permasalahn yang disuguhkan, maka kerangka 
berpikir akan diuraikan pada gambar berikut: 
 
 

 
 SMAN 2 Palopo adalah salah satu sekolah menegah atas negeri yang ada di 

kota Palopo. SMAN 2 Palopo beralatkan di jln. 

Masalah yang terjadi dalam menyampaikan Informasi tentang denah sekolah 
atau letak-letak bangunan di SMAN 2 Palopo yang kurang diketahui oleh 

calon siswa baru yang akan mendaftar 

Oleh karena itu solusi yang dapat penulis berikan yaitu dengan membuat 
sebuah media informasi mengenai denah sekolah berbasis video 3 Dimensi 

khususnya bagi siswa yang akan mendaftar di SMAN 2 Palopo 

Pembuatan Video 3D Denah SMAN 2 Palopo 

Tujuan dari Pembuatan video yaitu untuk membantu siswa agar lebih 
mengetahui letak-letak bangunan yang ada di SMAN 2 Palopo. Diharapkan 
dengan adanya video yang akan dibuat, dapat menjadi media informasi yang 

menarik dan menambah minat siswa untuk mendaftar di sekolah tersebut. 
 


