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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 Tinjauan Pustaka 

Pelaksanaan Penelitian tersebut, dimana penulis akan meninjau beberapa 

hasil dari penelitian sebelumnya sebagai tinjauan. Dimana memiliki referensi 

tersebut, penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai tinjauan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zheng, Adamo-villani, Mcgraw, dan Griggs 

(2017) tentang “Using Computer Animation for Emergency Medicine Education” 

yang bertujuan untuk mengetahui kegunaan animasi 3D dalam pengajaran 

terhadap pelatihan respon keadaan kedaruratan medis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa animasi 3D dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif 

untuk pelatihan respon keadaan darurat medis, sehingga memungkinkan untuk 

menggantikan cara tradisional seperti demo di ruang kelas. Oleh karena itu, 

penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa potensi teknologi animasi dalam 

pendidikan dan pelatihan respon keadaan darurat medis dalam berbasis online 

yang dapak diakses dimana saja, kapan saja, serta biaya yang terjangkau dengan 

prospek menjangkau masyarakat luas. 

Penelitian dari Ismail (2018), dimana judul penelitian yang dilaksanakan 

“Medical Animation in Educational Virtual Environments and its Effect on 



8 

 

                            Universitas Internasional Batam 

 
Yoga Wiranata. Perancangan Media Pembelajaran Cardiopulmonary Resuscitation Dengan Menggunakan Animasi 3D. 

UIB Repository©2019 

Medical Reality Perception”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

pengaruhnya animasi mengenai medis yang berbasis mannequin, berbasis layar, 

serta virtual reality simulator terhadap persepsi pengguna. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa animasi mengenai medis baik dalam bentuk 

mannequin, berbasis layar, dan virtual reality simulator dapat memberikan 

banyak manfaat bagi pengguna dalam memahami dan menjelajahi hal yang belum 

diketahui serta berlatih terhadap situasi yang langka dan kritis.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zahra (2016) tentang “Effect of Visual 3D 

Animation in Education” dimana penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi 

efektivitas animasi dan grafik terhadap pembelajaran serta memberikan bantuan 

dalam bidang pendidikan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

animasi 3D berguna dalam pembelajaran serta bidang pendidikan, dikarenakan 

animasi tersebut memiliki dampak positif dan baik pada kehidupan siswa 

sehingga lebih mempermudah mereka memahami konsep dan lebih 

mempermudah mereka utuk mengingat sesuatu melalui gambar-gambar tersebut 

di banding dengan teks dari sebuah buku. Penelitian tersebut adalah tentang 

bagaimana hal-hal menjadi lebih baik dengan menggunakan animasi di bidang 

pendidikan. 

 Penelitian yang dilaksanakan oleh Claudia dan Harimurti (2016) mengenai 

“Pengembangan Media Pembelajaran Perakitan Komputer Berbasis Multimedia 

3D Pada Mata Pelajaran Perakitan Komputer Untuk Siswa Kelas X Jurusan TKJ 

di SMK Negeri 1 Pacitan” tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui 

bagaimana respon dari pelajar dan hasil pelajar setelah menggunakan media 

pembelajaran perakitan komputer yang berbasis multimedia 3D. Menunjukkan 
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bahwa respon dari pelajar pada media pembelajarannya sangat baik dimana rata-

rata presentase nilai responden terhadap angket motivasi siswa sebesar 88% dan 

hasil belajar peserta didik mendapatkan rata-rata skor tes sebesar 3.57 (A-) serta 

ketuntasan kelas sebesar 100%, Sehingga media pembelajaran berbasis animasi 

3D termasuk dalam kategori layak digunakan dalam kegiatan belajar. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Safira, Ismail, dan Taiyeb (2018) tentang 

“Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbasis Web pada Konsep Sistem 

Pencernaan di Sekolah Menengah Atas”. Tujuan penelitian tersebut yaitu 

mengembangkan sebuah media pembelajaran biologi yang berbasis web sehingga 

menghasilkan produk media pembelajaran yang bersifat praktis, valid dan efektif. 

Pengembangan media pembelajaran tersebut, diharapkan dapat memberikan 

dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar dan aktifitas siswa. Dimana 

penulis menggunakan tahap pengembangannya yang lebih mengacu ke model 

pengembangan bentuk ADDIE yang terdapat 5 tahap yakni analisis, design, 

develop, implementasi, serta evaluasi. Dimana hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa media pembelajaran biologi berbasis web yang 

dikembangkan bersifat efektif, praktis, dan valid. Perincian kesimpulan tersebut 

dapat dilihat di Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan Penelitian 

1 

Zheng, Adamo-

villani, Mcgraw, 

dan Griggs 

2017 

Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah animasi 3D dapat 

menjadi alat pembelajaran yang 

efektif untuk pelatihan respon 

terhadap keadaan darurat medis. 

2 Ismail 2018 
Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah animasi mengenai medis 
dapat memberikan banyak 
manfaat bagi pengguna dalam  
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No Peneliti Tahun Penelitian Kesimpulan Penelitian 

   

memahami dan menjelajahi hal 

yang belum diketahui serta 

berlatih terhadap situasi yang 

langka dan kritis. 

3 Zahra 2016 

Kesimpulan dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa 

animasi 3D berguna dalam 

pembelajaran serta bidang 

pendidikan, dikarenakan 

animasi tersebut memiliki 

dampak positif dan baik pada 

kehidupan pelajar sehingga 

lebih mempermudah mereka 

untuk memahami konsep dan 

mempermudah mereka utuk 

mengingat. 

4 

Claudia dan 

Harimurti 

2016 

Kesimpulan dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa 

media pembelajaran berbasis 

animasi 3D termasuk dalam 

kategori layak digunakan dalam 

kegiatan belajar. 

5 

Safira, Ismail, dan 

Taiyeb 

2018 

Kesimpulan dari penelitian 

tersebut adalah perancangan 

sebuah media pembelajaran 

dapat menggunakan model 

pengembangan ADDIE yang 

dimana terdapat 5 tahap. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis hendak merancang media 

pembelajaran dalam bentuk animasi 3D seperti yang telah dilakukan oleh Zahra, 

(2016) dan Claudia & Harimurti, (2016) dimana mereka membuat media 

pembelajaran dalam bentuk animasi 3D yang terbuktikan berguna. Dimana 

animasi tersebut akan bersangkutan dengan keadaan darurat medis seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Zheng et al., (2017) dan Ismail, (2018) 
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membuktikan animasi 3D dapat menjadi alat pembelajaran serta memahami 

situasi keadaan darurat medis. Sedangkan metode yang digunakan dalam 

perancangan dapat menggunakan model pengembangan ADDIE seperti yang 

dilakukan oleh Safira et al., (2018).  

  Landasan Teori 

 Merupakan bagian dari penguraian teori-teori yang berhubungan dengan 

judul penelitian serta mendasari pembahasan secara detail. Landasan Teori juga 

berisi definisi-definisi yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti. 

 Model ADDIE 

Model ADDIE dimana adalah sabuah model desain pembelajaran yang 

dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Reiser dan Mollenda, diamana fungsinya 

sebagai pedoman dalam membangun sebuah perangkat serta infrastruktur program 

pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri 

(Prasetya, Wirawan, & Sindu, 2017). Model tersebut merupakan sebuah pedoman 

yang fleksibel serta dinamis dalam membangun sistem pembelajaran yang efektif. 

Dengan menggunakan model tersebut dapat menghemat biaya serta waktu dengan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi di setiap tahap pengembangan serta setiap 

tahapannya telah terdefenisi dengan efesien, efektif, dan lengkap untuk 

membangun model pembelajaran (Sembiring & Arisandy, 2016). Model tersebut 

juga merupakan salah satu model desain pembelajaran yang memperlibatkan 

tahapan dasar sistem pembelajaran yang mudah di pelajari serta sederhana. 

Dimana sesuai namanya ADDIE terdapat lima bagian atau tahap yakni, Analisis, 

Design, Develop, Implementasi, serta Evaluasi (Udayana, Wirawan, & Divayana, 

2017) dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Model ADDIE 

 Menurut Mahardhika (2015) berikut adalah penjelasan tahap-tahap yang 

terdapat pada Model ADDIE: 

1. Analisis, merupakan tahap pendefinisian apa saja yang akan dipelajari 

oleh pengguna, prosesnya penulis akan melakukan analisis kebutuhan, 

mengidentifikasi masalah serta kebutuhan, dan melakukan analisis 

tugas. Hasil akhir pada tahap tersebut dapat berupa hasil dari analisis 

yang telah dilakukan seperti permasalahan yang dihadapi, kebutuhan 

yang diperlukan dalam mendesain, serta tugas yang harus dapat 

diselesaikan dengan perancangan yang akan dibuat pada penelitian ini. 

2. Design, merupakan tahap yang dilakukan sebelum tahap develop. Pada 

tahap ini, dilakukan dengan menentukan strategi pembelajaran, 

pemodelan pembelajaran, media pembelajaran yang akan digunakan. 

3. Develop, merupakan tahap mewujudkan design yang telah dibuat pada 

tahap design. Design yang ada kemudian akan dibuat menjadi sebuah 

aturan perancangan. Tahap tersebut mencakup kegiatan memilih 

Evaluasi

Analisis

Design

Develop

Impleme
ntasi
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maupun menentukan metode perancangan yang akan digunakan serta 

jenis perancangan yang akan dibuat. 

4. Implementasi, merupakan tahap yang dimana akan dilakukan 

berdasarkan perancangan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. 

Perancangan yang telah disiapkan sesuai dengan kebutuhannya akan 

diimplementasikan sesuai fungsinya serta peran dengan harapan agar 

pengguna dapat meningkatkan pemahaman pengguna dengan materi 

yang ingin disampaikan serta dapat menggunakannya dengan baik. 

5. Evaluasi, merupakan tahap yang dilaksanakan untuk memastikan 

apakah media yang telah dirancang sudah sesuai atau belum. Pada 

tahap ini hasil perancangan akan diuji coba untuk mencari dan 

memperbaiki kesalahan teknik yang mungkin dapat terjadi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiatmika, Darmawiguna, & 

Putrama, (2019) yang berjudul “Pengembangan Film Seri Animasi 3D “Cerita 

Made” Sebagai Media Pembelajaran BIPA di Universitas Pendidikan Ganesha” , 

dimana mereka menggunakan model ADDIE sebagai patokkan penelitian mereka. 

 Multimedia 

Multimedia dimana dijelaskan sebagai pergabungan antara dua media atau 

lebih dan perpaduan antara berbagai media seperti teks, grafik, audio, animasi 

secara terintegrasi, dan video dimana dapat digunakan dalam menyampaikan 

sebuah pesan maupun informasi dari pengirim kepada penerima pesan serta 

informasi (Darmawan, Setiawati, Supriadie, & Alinawati, 2016). Multimedia 

terdapat beberapa jenis yaitu, multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, 

multimedia linear, dan hypermedia. Salah satu fungsi dari menggunakan 
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multimedia pembelajaran yaitu dapat mengatasi kelemahan-kelemahan sistem 

pengajaran, dimana multimedia pembelajaran dapat menyajikan model 

pembelajaran yang interaktif (Ghozali, 2017). Beberapa penjelasan tentang 

kombinasi dari multimedia, yakni sebagai berikut (Kausar, Sutiawan, & Rosalina, 

2015): 

1. Teks 

Teks merupakan kombinasi dari huruf dimana dapat membentuk satu 

kata maupun kalimat yang menjelaskan suatu materi pembelajaran atau 

maksud yang mau disampaikan kepada orang yang membacanya. Teks 

terbagi menjadi 2 macam yakni serif dan sans serif, yang dimana serif 

memiliki garis-garis kecil yang berdiri horizontal pada badan huruf 

sedangkan sans serif jenis teks yang solid, fungsional, dan lebih terkesan 

modern dan tidak mempunyai garis-garis kecil (Ambarwati, 2019). 

2. Gambar 

Gambar dimana bisa menyalurkan informasi dalam bentuk brosur-

brosur, teks, gambar, Dalam sebuah video tidak bisa ditinggalkan 

karena melengkapi tampilannya. Grafik terbagi dalam dua jenis yakni, 

grafik bitmap serta grafik vektor (Ronald, Yesmaya, Richard, & 

Kalsen, 2018). Bitmap merupakan gambar yang dasarnya dari 

representasi bit-bit yang membentuk pixel dan warna sedangkan vektor 

merupakan gambar yang menggunakan rumus-rumus matematika 

sebagai dasar dalam menampilkan gambar (Nurhardian, Ferdiansyah, 

& Dwiyatno, 2015). 
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3. Suara 

Suara bisa digunakan sebagai penyampaian sebuah pesan yang bisa 

disesuaikan dengan situasi serta kondisi. Pada multimedia suara dapat 

berbentuk narasi, dimana narasi dapat ditampilkan bersama dengan 

teks ataupun foto dalam memperjelas informasi yang ingin 

disampaikan (Kardewa & Siahaan, 2017). 

4. Animasi 

Animasi diartikan sebagai tampilan yang menggabungkan antara 

media teks, grafik, serta suara, kedalam sebuah aktivitas pergerakan. 

Animasi merupakan salah satu teknologi yang dapat menjadikan grafik 

hidup, dapat bergerak, beraksi serta berkata. Dalam multimedia, 

animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak 

pada layer. Animasi terbagi dalam beberapa jenis seperti, Animasi 

bayangan, animasi potongan, animasi sel dan animasi kolase (Hidayat, 

Abdul, & Mustajab, 2015). 

5. Video 

Video dapat dijelaskan sebagai gambar hidup ataupun gambar bergerak 

yang berurutan. Video juga menyediakan sebuah sumber daya yang 

hidup serta kaya bagi multimedia,  terdapat empat bentuk video yang 

dapat digunakan sebagai penyatu objek pada aplikasi multimedia, salah 

satunya merupakan digital video (Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, 

2015). 
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 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diartikan sebagai salah satu bagian integral 

dalam sistem pembelajaran yang bisa digunakan dalam menyalurkan pesan, 

perasaan, perhatian dan kemauan pelajar sehingga terdorong proses belajar yang 

dapat berupa orang, alat ataupun bahan (Tarigan & Siagian, 2015). Media 

pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi media pendidikan dimana 

terdiri atas media tradisional seperti gambar dan slide ataupun media teknologi 

mutakhir yang dikembangkan sesuai dengan teknologi informasi yang terbaru, 

dimana media pembelajaran multimedia dapat berupa telekonferensi, kuliah jarak 

jauh, computer interaktif ataupun Compact Disk (Aghni, 2018). Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Akhmad, Udin, & Zaenuddin, (2016) dapat diketahui bahwa 

media pembelajaran terdapat tiga jenis yakni, 

1. Media audio merupakan media yang dimana proses penggunaannya 

melibatkan indra pendengaran sehingga hanya mampu memanipulasi 

kemampuan suara semata. 

2. Media Visual merupakan media yang dimana melibatkan indera 

penglihatan. Terdapat dua jenis pesan yang dibuat dalam media visual, 

yakni pesan verbal dan non verbal. 

3. Media Audio Visual merupakan media yang melibatkan indra 

pendengaran serta penglihatan. Terdapat dua jenis, jenis pertama 

dilengkapi fungsi peralatan suara serta gambar, dinamakan media 

audio visual murni, kedua merupakan media Audio Visual tidak murni 

yakni seperti slide, opaque, OHP dan peralatan visual lainnya jika 
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diberi unsur suara dan rekaman kaset yang dimanfaatkan secara 

bersamaan dalam satu waktu atau satu proses pembelajaran. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irwandani & Juariah, (2016) 

menjelaskan beberapa manfaat dari media pembelajaran yakni sebagai berikut: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan 

kecepatan belajar, membantu pendidik untuk menggunakan waktu 

belajar dengan baik, mengurangi beban pendidik dalam menyajikan 

informasi serta membuat aktivitas pendidik lebih terarah untuk 

meningkatkan minat belajar. 

2. Memberi kesempatan luas kepada peserta didik untuk berkembang 

menurut kemampuannya serta memungkinkan mereka belajar 

menurut cara yang dikehendakinya. 

3. Memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan jalan 

menyajikan atau merencanakan program pengajaran yang logis dan 

sistematis. 

4. Pengajaran dapat dilakukan secara mantap karena meningkatnya 

kemampuan manusia untuk memanfaatkan media komunikasi, 

informasi, dan data secara lebih konkrit dan rasional. 

5. Memberikan penyajian pendidikan lebih luas, terutama melalui 

media massa dengan jalan memanfaatkan secara bersama dan lebih 

luas terkait peristiwa-peristiwa langka. 

6. Meningkatkan terwujudnya kedekatan belajar karena media 

pengajaran dapat mengurangi jurang pemisah antara kenyataan di 

luar kelas dan di dalam kelas. 
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 Animasi 3D 

Pengembangan teknologi serta computer telah membuat teknik 

perancangan ataupun pembuatan animasi 3D berkembang maju dan pesat (Rizal, 

2017). Animasi 3D merupakan perkembangan dari animasi 2D, dimana animasi 

3D karakter yang diperlihatkan lebih hidup dan nyata sehingga lebih mendekati 

wujud aslinya (Huda & Purwaningtias, 2017). Animasi 3D merupakan animasi 

yang berwujud 3D, bukan dalam wujud 3D yang sebenarnya yang dimana berupa 

objek 3D yang dapat di sentuh dan di rasakan wujud fisiknya, namun dalam 

wujud 3D dalam media layar. Dimana animasi 3D memiliki kedalaman (Z), 

Animasi 2D hanya bersifat datar, sedangkan animasi 3D memilki kedalaman 

bentuk. Animasi 3D dapat diartikan sebagai animasi yang dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang (Waeo, Lumenta, & Sugiarso, 2016). Animasi 3D terbagi 

menjadi 3 fase dasar dalam proses pembuatannya yakni (Nasuko, Putra, 

Sulkhiyah, Pudjoatmodjo, & Fauzi, 2016): 

1. Modeling dimana adalah tahap penyusunan bentuk dari objek dengan 

membuat kontur yang luas dan struktur dari objek 3D beserta adegan. 

2. Animasi merupakan tahap melakukan perpindahan objek sehingga 

menghasilkan pergerakkan. 

3. Rendering merupakan tahap mengeneralisasi gambar dari sebuah model 

dengan memberikan atribut kepada objek seperti tekstur serta warna 

permukaannya. 

Pada modeling, terdapat du acara yang pertama adalah Pemodelan Poligon 

pemodelan dari objek poligon yang dapat diedit dan dimodifikasi yang dimana 

berisi Vertex, Edge, Border, dan Polygon. Kedua adalah permodelan NURBS 
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merupakan pemodelan 3D perlengkungan ruang internal dan permukaan 

melengkung dengan cara yang menunjukkan kontur serta penampilan, dan mereka 

dibangun dengan menggunakan matematika (Kuang & Bai, 2018). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Bhutto, Bhatti, Rehman, & Joyo, (2018) tentang 

“Multimedia Based Learning Paradigm For School Going Children Using 3D 

Animation” dimana mereka menggunakan animasi 3D sebagai media 

pembelajaran dan hasil yang didapatkan penggunaan animasi berbasis multimedia 

untuk mengajar siswa menghasilkan nilai skor yang jauh lebih tinggi dan siswa 

dapat memahami dan belajar lebih banyak melalui prinsip-prinsip animasi 

tersebut. 

 Fishbone Diagram 

Diagram fishbone disempurnakan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pertama kali 

pada tahun 1960-an. Fishbobe diagram dimana merupakan alat digunakan dalam 

mengeksplorasi, mengidentifikasi, serta menggambarkan detail semua penyebab 

yang berhubungan dengan suatu permasalahan secara grafik (Darmawanti, 2019). 

Diagram tersebut berguna dalam menunjukkan faktor utama yang berdampak 

terhadap kualitas serta mempunyai akibat pada masalah yang dipelajari (Andriani, 

Fikri, & Nuraini, 2018). Fishbone diagram merupakan salah satu dari seven tools 

yang digunakan dalam mengidentifikasi serta menunjukkan hubungan sebuah 

sebab dan akibat, diagram tersebut sangat berguna dalam perbaikan kualitas 

dikarenakan dapat memvisualisasikan akar-akar permasalahan ke dalam format 

yang sederhana (Yunita & Adi, 2019). Pada Penelitian yang dilakukan oleh 

Rosmansyah & Wicaksana, (2018) tentang “Perancangan Aplikasi Multimedia 

Dengan Menggunakan Hidden Markov Model Untuk Menentukan Gaya Belajar” 
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dimana mereka menggunakan fishbone diagram sebagai tahap analisis masalah 

pada penelitian mereka. 

 Storyboard 

Storyboard merupakan gambar sketsa yang dibuat pada panel-panel yang 

berbentuk segi empat, dimana disusun berurutan serta berkelanjutan sehingga 

membentuk sebuah alur cerita sesuai naskah. Storyboard dapat dibuat dengan 2 

cara, pertama adalah Penggambaran cerita dalam bentuk potongan-potongan 

gambar sesuai perkiraan tampilan yang diharapkan, disertai penjelasan lengkap 

mengenai cerita. Kedua yaitu dengan Membuat Storyboard dengan simbol. Fungsi 

dari storyboard tersendiri dapat digunakan sebagai penerjemahan terhadap isi alur 

cerita ataupun penggambaran secara singkatnya (Hanafri, Gustomi, & Susanti., 

2018). 

 Adobe Premiere 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pergabungan serta mengelolah hasil 

akhir dari animasi 3D kali ini adalah Adobe Premiere. Dimana merupakan salah 

satu perangkat lunak pengelolah video yang banyak digunakan. Adobe Premiere 

merupakan sebuah perangkat lunak penyuting video yang berbasis non-linear 

editor (NLE) dari adobe system (Awulle, Sentinuwo, & S.M.Lumenta, 2016). 

Adobe Premiere dimana merupakan  pemilihan para kalangan profesional dalam 

perangkat lunak pengelolah video, perangkat lunak tersebut sering digunakan oleh 

perusahaan seperti pembuatan animasi, sinetron, broadcasting, serta pertelevisian 

contohnya  BBC dan The Tonight Show (Pura, Darmawiguna, & Putrama, 2017). 

Adobe Premiere sendiri memiliki kesamaan interface dengan Adobe Photoshop 

serta Adobe After Effects jadi memberikan kemudahan dalam menggunakannya 
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(Tanjung, 2016). Dimana adobe premiere terdapat banyak tools yang 

mempermudah dalam pengeditan video seperti Selection tool, Track Select tool, 

Ripple Edit tool, Rolling Edit tool, Rate Stretch tool, Razor tool, Slip tool, Slide 

tool, Pen tool, Hand tool, dan Zoom tool (Sumendap, Tulenan, & Paturusi, 2019). 

 MakeHuman 

MakeHuman merupakan perangkat lunak dalam membuat model tubuh 

manusia 3D secara utuh dan detail. dimana dapat digunakan pada sistem operasi 

Windows, Proses pembuatan postur tubuh manusia dimulai dengan pemilihan 

beberapa kategori, seperti etnis, gender, usia, dan bentuk tubuh tertentu. Setiap 

fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut dibuat sedemikian rupa untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna (Sanjaya, Lumenta, & Surgiaso, 

2016). Dalam MakeHuman terdapat beberapa Modelling Tools yang dapat 

digunakan untuk merancang tubuh manusia 3D yang diinginkan yakni, main, 

gender, arms and legs,  face, torso, measure, dan custom (Tambayong, Lumenta, 

& Sugiarso, 2016). 

 Autodesk Maya 

Autodesk Maya merupakan sebuah perangkat lunak sumber terbuka dalam 

desain 3D. Perangkat lunak tersebut dapat digunakan dalam membuat animasi, 

efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, serta video games. Autodesk 

Maya memiliki bebearapa fitur termasuk modeling, teksturing, rigging, animating, 

serta rendering 3D (Rahman, Hidayat, & Yanuttama, 2017). Antarmuka pengguna 

yang dimiliki Autodesk Maya terlihat berkembang serta bertambah sejak 

Autodesk Maya belakangan ini dikembangkan. Antarmuka penggunanya sangat 

sederhana dan dapat diubah. Labelnya jelas, petunjuk sangat lengkap, serta 
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pembuatnya membuat Maya menjadi perangkat lunak yang ramah (Putra, 

Kridalukmana, & Martono, 2017). 

 Unity 

Unity merupakan platform pengembangan yang fleksibel serta kuat dimana 

digunakan untuk merancang atau mengembangkan game berbagai platform baik 

dalam bentuk 2D maupun 3D secara interaktif. Tidak hanya untuk menrancang 

dan mengembangkan game saja, Unity dapat digunakan untuk siapa saja yang 

ingin merancang ataupun membuat aplikasi berbentuk 2D serta 3D yang berbagai 

iplatform termasuk Android, iOS dan juga web (Widodo, Setiawan, & 

Rostianingsih, 2016). Unity diketahui sebagai salah satu development platform 

yang kuat dan fleksibel dalam perancangan aplikasi berbagai platform. Keinginan 

dalam menggunakan Unity sebagai game engine membuat fungsionalitas utama 

Unity sesekali dilupakan. Unity memberikan banyak kemudahan dengan fitur-

fitur yang tersedia di dalamnya (Young, 2015). Unity dimana terdapat asset store 

yang memberikan pilihan kepada perancang aplikasi dapat memiliki pilihan antara 

membuat atau tidak membuat komponen user interface dari aplikasi yang akan 

dirancang. Unity dilengkapi dengan teknologi yang bagus sehingga memampukan 

programer untuk membuat aplikasi dengan kualitas yang tinggi (Sugiharto, 

Sandjaja, & Khoswanto, 2018). 

 


