
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Multimedia 

2.1.1 Multimedia 

Vaughan (2004, dalam Binanto, 2010), menyatakan bahwa multimedia 

merupakan kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, video yang disampaikan 

dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dana dapat disampaikan dan/atau 

dikontrol secara interaktif. Ada tiga jenis multimedia menurut Vaughan (2004, 

dalam Binanto, 2010), yaitu: 

a. Multimedia interaktif 

b. Multimedia Hiperaktif 

c. Multimedia Linear 

Perbedaan ketiganya terletak pada bagaimana cara seorang pengguna berinteraksi 

dengan perangkat multimedia tersebut. Multimedia Interaktif memungkinkan 

pengguna dapat mengontrol apa dan kapan, elemen-elemen multimedia akan 

dikirimkan atau ditampilkan. Pada mutimedia hiperaktif, terdapat banyak tautan 

(link) yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada dan dengan 

struktur dari elemen-elemen terkait diarahkan oleh pengguna. Sedangkan 

Multimedia Linear menempatkan Pengguna hanya sebagai penonton dan 

menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. 

Dalam literatur lain, Feldman (1994) menuturkan bahwa multimedia 

merupakan integrasi dari data, teks, segala jenis gambar dan suara dalam sebuah 

lingkungan informasi digital. Intinya, berbagai macam media yang berbeda 

menyatu dalam sebuah aplikasi multimedia. Berdasarkan definisi yang telah 

diuraikan oleh Feldman (1994), sebuah multimedia dapat digambarkan sebagai 

berikut (Gambar 2.1): 
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Gambar 2.1 Gambaran Definisi Multimedia  

(Sumber: Binanto, 2010) 

 

2.1.2 Penggunaan Multimedia  

Menurut Binanto (2010), penggunaan multimedia dapat ditemukan dalam 

berbagai bidang. Multimedia kaya dengan berbagai elemen-elemen, sehingga 

memberikan banyak variasi terhadap konten di dalamnya dan menjadi alat bantu 

yang memudahkan dalam berbagai aktivitas yang beragam. Binanto (2010) 

menyebutkan, terdapat beberapa bidang yang menggunakan multimedia adalah 

sebagai berikut: 

a. Bisnis 

b. Sekolah 

c. Rumah 

d. Tempat Umum 

e. Virtual Reality (VR) 

Dalam bidang bisnis, terdapat berbagai kegiatan yang menggunakan multimedia, 

yaitu presentasi, pemasaran, periklanan, demo produk, katalog, komunikasi di 

jaringan dan pelatihan yang bertujuan untuk kelancaran dan kemudahan transaksi 

bisnis. Sedangkan kegiatan sekolah, multimedia dapat membantu pengajar dalam 

pengajaran dengan bantuan alat elektronik. Hal ini dapat menjadi alternatif metode 
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pengajaran selain dengan metode yang telah biasa diterapkan sebelumnya. 

Multimedia saat ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Penggunaan Multimedia pada rumah tangga dapat dimanfaatkan sebagai 

media hiburan. Pada tempat-tempat umum dapat ditemukan berbagai macam 

multimedia, seperti kiosk, videotron, atau papan iklan elektronik yang memberikan 

berbagai informasi. Penggunaan Multimedia pada bidang VR ini masih terbilang 

baru dan menggunakan alat-alat khusus, misalnya kacamata, helm, sarung tangan 

ataupun berbagai macam antarmuka pengguna yang tidak lazim. VR bertujuan 

menempatkan penggunanya “di dalam” dunia virtual yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga menyerupai sebuah lingkungan seperti di dunia nyata yang digambar 

dalam ruang tiga dimensi. 

 

2.1.3 Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Menurut Wibawanto (2017), Multimedia pembelajaran interaktif 

merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran kepada peserta didik  dengan sangat efektif dan efisien. Keunggulan 

utama media pembelajaran interaktif  yaitu interaktivitas itu sendiri membuka 

berbagai peluang interaksi antara pengguna media. Selaras dengan pengertian di 

atas, Binanto (2010) telah menjelaskan bahwa multimedia interaktif sendiri 

memungkinkan pengguna dapat mengontrol elemen-elemen multimedia akan 

dikirimkan atau ditampilkan, sehingga dapat terjadi sebuah interaksi antara 

pengguna dan multimedia.  

Newby mendefinisikan media pembelajaran adalah media yang dapat 

menyampaikan pesan pembelajaran atau mengandung muatan utnuk 

membelajarkan seseorang. Dengan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa multimedia pembelajaran interaktif bertujuan untuk  menyampaikan materi 

belajar kepada peserta didik dengan cara interaktif, efisien, efektif dan 

menyenangkan (Newby (2000), dalam Wibawanto, 2017). 

Media pembelajaran sangat berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan, 

Wibawanto (2017) menyatakan media pembelajaran memiliki beberapa manfaat 

sebagai berikut: 
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a. Memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau hanya kata lisan) 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera 

c. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi 

dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran 

berguna untuk menimbulkan motivasi belajar, memungkinkan interaksi 

langsung antara anak didik dengan lingkungan secara seperti 

senyatanya, memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya 

d. Dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda diantara peserta 

didik, sementara kurikulum dan materi pelajaran di tentukan sama 

untuk semua peserta didik dapat diatasi dengan media pendidikan yaitu: 

memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Selain itu, Susilana dan Riyana (2009) menjelaskan bahwa media pembelajaran 

juga memiliki nilai dan manfaat sebagai berikut: 

a. Konsep-konsep abstrak yang sulit dijelaskan dapat disederhanakan. 

b. Objek-objek pembelajaran yang sukar didapatkan ataupun objek yang 

berbahaya dapat dihadirkan  ke dalam lingkungan belajar. 

c. Dapat menampilkan objek yang memiliki ukuran sangat besar atau 

kecil. 

d. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat, seperti benda 

cepat seperti peluru ataupun sesuatu yang bergerak lambat seperti 

pertumbuhan tumbuhan atau hewan. 

2.2 Senyawa Turunan Alkana 

Menurut Pangajuanto dan Rahmidi (2009), senyawa turunan Alkana adalah 

senyawa-senyawa karbon yang masing-masing memiliki gugus fungsi yang 

berbeda-beda. Apabila satu atau lebih atom H pada alkana diganti dengan atom atau 

gugus lain, maka akan dihasilkan senyawa turunan alkana. Berikut ini adalah 

struktur metana dan etanol menurut menurut Pangajuanto dan Rahmidi (2009) : 
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Gambar 2.2 Struktur Metana dan Etanol 

(Sumber: Pangajuanto dan Rahmidi, 2009) 

 

Pada gambar diatas dijelaskan gugus –OH pada metanol menggantikan 

atom H pada metana, gugus pengganti ini disebut sebagai gugus fungsi. Selain itu, 

berdasarkan pernyataan Menurut Pangajuanto dan Rahmidi (2009), suatu senyawa 

yang memiliki rumus molekul yang sama dapat memiliki rumus struktur yang 

berbeda sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 Struktur Metana dan Etanol 

(Pangajuanto dan Rahmidi, 2009) 

 

Diketahui pada kedua struktur diatas memiliki gugus fungsi yang berbeda 

yaitu –OH dan –O– yang menyebabkan kedua senyawa tersebut memiliki sifat yang 

berbeda. Dapat disimpulkan bahwa gugus fungsi dapat menentukan sifat suatu 

senyawa. Golongan-golongan senyawa turunan alkana menurut Purba dan Sunardi 

(2012) adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Homolog Senyawa Turunan Alkana 

(Sumber: Purba dan Sunardi, 2012) 

 

2.3 Metode Pengembangan V-Model 

Graham (2006) menyatakan bahwa pengembangan dari metode waterfall 

menghasilkan sebuah model pengembangan baru, yaitu V-model. Dikarenakan V-

model merupakan pengambangan dari metode waterfall, V-model memiliki 

kesamaan dengan metode waterfall, hanya saja V-model mengintegrasikan  

aktifitas pengujian verifikasi dan validasi ketika membangun sebuah sistem 

informasi. Dengan pengintegrasian tersebut, beberapa masalah yang terdapat pada 

metode waterfall, seperti kesulitan dalam melakukan pengulangan pada fase-fase 

tertentu. Berikut ini, adalah tahapan metode V-model yang dijelaskan oleh Graham 

(2006): 
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Gambar 2.5 Tahapan Metode V-Model  

(Sumber: Graham et.al, 2006) 

 

Pada umumnya, V-model menggunakan empat level pengujian sebagai berikut: 

a. Component Testing 

b. Integration Testing 

c. System Testing 

d. Acceptance Testing 

Pada Component Testing, dilakukan sebuah pengujian untuk mencari 

cacat/kesalahan dan memverifikasi fungsi komponen perangkat lunak yang dapat 

diuji. Setelah pengujian tersebut, dilakukan Integration Testing untuk menguji 

antarmuka antara komponen, interaksi ke berbagai bagian sistem seperti sistem 

operasi, sistem file dan perangkat keras atau antarmuka antar sistem. Kemudian, 

System Testing untuk menguji sistem apakah sesuai dengan ruang lingkup 

pengembangan yang disetujui serta sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditentukan. Pada level terakhir dilakukan Acceptance Testing untuk menguji sistem 

apakah sistem tersebut diterima oleh pengguna atau tidak. 
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2.4 Unified Modelling Language (UML) 

Bell (2003) menyatakan  bahwa Object Management Group (OMG) merilis 

Unified Modelling Language pada tahun 1997. Tujuan dari UML adalah untuk 

menyediakan komunitas pengembangan sebuah bahasa perancangan yang stabil 

dan umum yang digunakan pada pengembangan dan pembangunan aplikasi-

aplikasi komputer. Dengan menggunakan UML, para profesional yang bekerja pada 

bidang TI dapat membaca dan menyebarkan struktur dan rencana-rencana 

perancangan mereka, seperti halnya cetak biru. UML menjadi standar bahasa 

pemodelan dikarenakan bersifat programming-language independent yang mana 

tools pemodelan UML seperti yang terdapat pada IBM Rational digunakan secara 

luas pada J2EE shops dan juga pada .NET shops. Selain itu, karena UML sebagai 

bahasa, bukan sebuah metodologi dapat dengan mudah menyesuaikan dengan cara 

kerja sebuah perusahaan tanpa harus merubah apapun. Menurut Bell (2003), 

diagram standar yang disediakan oleh UML adalah sebagai berikut: 

a. Diagram use case (use case diagram) 

b. Diagram aktivitas (activity diagram) 

c. Diagram sekuensial (sequence diagram) 

d. Diagram kelas (class diagram) 

e. Diagram statechart (statechart diagram) 

f. Diagram komponen (component diagram) 

g. Diagram deployment (deployment diagram) 

 

2.5 Blackbox Testing 

Menurut Nidhra dan Dondeti (2012), black box testing adalah sebuah 

kegiatan pengujian fungsionalitas suatu program berdasarkan spesifikasi kebutuhan 

tertentu tanpa harus memeriksa kode-kode yang terdapat pada program tersebut. 

Pengujian ini murni berdasarkan sudut pandang pengguna awam yang hanya 

mengetahui masukan dan hasil keluaran dari program sehingga setiap kekurangan 

dapat diidentifikasi dengan mudah dan ditangani kemudian. Pengujian black box 

dilakukan pada program yang telah selesai dibuat. Kelebihan dari black box testing 

adalah para penguji tidak diharuskan memiliki pengetahuan spesifik tentang bahasa 
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pemrograman serta bersifat independen antara pemrogram dan penguji. Kelebihan 

lain dari pengujian ini adalah membantu dalam mengungkap ambiguitas ataupun 

inkonsistensi program terhadap spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Menurut Nidhra dan Dondeti (2012), teknik pengujian black box 

adalah sebagai berikut: 

a. Equivalence Class Partitioning 

b. Boundary Value Analysis 

c. Decision Tables 

d. State Transition Diagrams (or) State Transition Diagrams 

e. Orthogonal Arrays 

f. All Pairs Technique 

 

2.6 User Acceptance Test 

Menurut Zarnelly (2015), User Acceptance Testing yaitu pengujian yang 

dilakukan oleh user dari sistem untuk memastikan fungsi- fungsi yang ada pada 

sistem tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati bersama. 

Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan software 

yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini semestinya 

menjadi acuan untuk pengujian. 

 

2.7 Blender 

Blender adalah sebuah software grafis 3D gratis dan bersifat open source 

oleh Blender.org. Software ini mendukung fitur permodelan 3D, animasi, simulasi, 

rendering, compositing, motion tracking, bahkan editing video dan pembuatan 

game. Fungsinya hampir sama dengan software Autodesk Maya dan 3D studio 

Max. Blender biasanya digunakan dalam pembuatan film animasi, efek visual, 

model 3D, aplikasi 3D interaktif dan game. Blender sangat baik digunakan oleh 

perorangan atau studio kecil karena bersifat gratis serta dapat dikembangkan oleh 

developer sesuai dengan kebutuhan dikarenakan sifatnya yang open source 

(Blender.org). Berikut ini adalah antarmuka dari software Blender (Gambar 2.6): 
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Gambar 2.6 Antarmuka Blender 
 

Blender merupakan aplikasi lintas platform, yang berjalan pada Linux, 

macOS dan Microsoft Windows. Blender juga menggunakan sedikit memori dan 

media penyimpanan dibandingkan dengan software 3D lainnya. Antarmuka 

Blender menggunakan OpenGL untuk menghasilkan pengalaman yang konsisten 

terhadap semua perangkat keras yang didukung dan platform. Blender memiliki 

beberapa fitur kunci sebagai berikut (Blender.org): 

a. Blender merupakan software kreasi 3D terintegrasi yang menawarkan 

tools penting, termasuk didalamnya Modelling, Rendering, Animation, 

Video editing, VFX, Compositing, Texturing, Rigging, berbagai jenis 

simulasi dan Game Creation. 

b. Lintas platform, dengan OpenGL GUI yang seragam dengan platform-

platform besar serta dapat dikostumisasi dengan skrip-skrip Python. 

c. Arsitektur 3D berkualitas tinggi yang menghasilkan kerja yang cepat 

dan efisien. 

d. Dukungan komunitas yang baik dari berbagai forum. 

e. Ukuran aplikasi yang kecil, terdapat juga pilihan portable. 

f. Mendukung berbagai jenis format model 3D, termasuk .pdb dan .json. 
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2.8 WebGL API 

Cantor dan James (2012) menyatakan bahwa, WebGL merupakan 3D 

library graphics berbasis web yang memungkinkan peramban-peramban internet 

modern terkini untuk melakukan 3D rendering secara standar dan efisien tanpa 

membutuhkan instalasi plugin tambahan. WebGL bersifat lintas platform serta API 

yang bebas digunakan untuk membuat grafis 3D dalam sebuah peramban (Khronos, 

2011). Anttonen dan Salminen (2011) menambahkan, WebGL dibangun oleh 

WebGL Working Group, yang terdiri oleh produsen-produsen teknologi besar 

seperti AMD, Apple, Ericsson, Google, Mozilla, NVIDIA serta Opera. 

Cantor dan James (2012) menjelaskan bahwa WebGL dibuat berdasarkan 

pada OpenGL ES 2.0, WebGL menggunakan OpenGL shading language, GLSL 

serta menawarkan fitur yang dimiliki oleh OpenGL API. Anttonen dan Salminen 

(2012) menyatakan bahwa WebGL berjalan pada HTML5 canvas element dan 

objek-objek WebGL pada umumnya dapat diakses melalui antarmuka DOM 

(Document Object Model) yang dimiliki oleh peramban web dan JavaScript API 

tersedia untuk membuka kapabilitas pemrograman OpenGL kepada pengembang 

aplikasi web. WebGL juga memiliki beberapa framework yang dikembangkan 

secara independen untuk memudahkan dalam pengembangan aplikasi web berbasis 

WebGL. 

Cantor dan James (2012) menyatakan bahwa WebGL menawarkan 

kemungkinan dalam membangun videogame, visualisasi saintifik serta pencitraan 

medis. Selain itu, dikarenakan WebGL sendiri telah menyatu pada peramban web, 

pengaksesan konten 3D pada telepon genggam dan tablet dapat dimungkinkan. 

Dalam proses rendering, WebGL menggunakan client-based rendering, yaitu 

proses rendering yang dilakukan secara lokal pada komputer klien. Pada proses 

tersebut, elemen-elemen pembangun model 3D di-download dari server dan 

kemudian dilanjutkan dengan rendering pada perangkat keras grafis (GPU) client 

untuk memunculkan gambar. Khronos (2011) menyatakan bahwa WebGL 

memiliki beberapa keunggulan, antara lain: 
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a. API yang berdasarkan pada standar grafis 3D yang familiar dan telah 

diterima secara luas. 

b. Penggunaan lintas browser serta lintas platform. 

c. Mudah untuk diintegrasikan dengan teknologi lain, seperti HTML dan 

Jquery. 

d. Memiliki kemampuan dalam mengakses perangkat keras grafis dalam 

melakukan proses rendering sehingga menghasilkan proses rendering 

lebih baik daripada rendering berbasis perangkat lunak. 

e. Tidak perlu melakukan compile sebelum dikesekusi pada peramban 

web sehingga dapat melakukan perubahan dengan cepat. 

 

 

Gambar 2.7 Model Tiga Dimensi dengan WebGL API 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Pembahasan 

1 

iview: an interactive WebGL 

visualizer for protein-ligand 

complex 

Hongjian Li, 

Kwok-Sang 

Leung, Takanori 

Nakane dan Man-

Hon Wong 

(2014) 

Pembangunan aplikasi iview, 

yaitu sebuah aplikasi 

interaktif visualisasi protein-

ligand complex berbasis 

WebGL 
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No Judul Peneliti Pembahasan 

2 

Web3DMol: interactive 

protein structure 

visualization based on 

WebGL 

Maoxiang Shi, 

Juntao Gao dan 

Michael Q. 

Zhiang (2017) 

Pembangunan visualisasi 

struktur protein Web3DMol 

berbasis WebGL yang 

menawarkan fitur-fitur 

seperti sequence plot, 

fragment segmentation, 

measure tool and meta-

information display untuk 

meningkatkan pemahaman 

pengguna tentang struktur 

protein 

3 

Interactive WebGL Model of 

Hydraulic Plant 

Martin Králik dan 

Katarína Žáková 

(2015) 

Membahas tentang model 

tiga dimensi dari three level 

hydraulic plant yang 

dibangun berdasarkan 

WebGL yang digunakan 

untuk mendemonstrasikan 

hydraulic plant beserta 

fungsionalitasnya 

4 

3Dmol.js: molecular 

visualization with WebGL 

Nicholas Rego 

dan David Koes 

(2015) 

Pembangunan 3Dmol.js 

yang bertujuan untuk 

menampilkan visualisasi 

interaktif dari data molekular 

tanpa plugin tambahan 

apapun 

5 

Implementation of 

Interactive Web 3D Based 

Virtual Educational System 

using O3D-WebGL 

Kwang-Ho Seok 

dan Yoon Sang 

Kim (2014) 

Implementasi sistem 

pembelajaran virtual 

berbasis tiga dimensi dengan 

materi bertema “Global 

Warming” menggunakan 

O3D-WebGL.  
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No Judul Peneliti Pembahasan 

6 

Interactive WebGL-based 3D 

Visualizations 

for Situated Mathematics 

Teaching 

Markus Hennig, 

Daniel Gaspers 

dan Barbel 

Mertsching 

(2013) 

Pembangunan visualisasi 

tiga dimensi interaktif 

pengajaran Matematika 

berbasis WebGL untuk 

meningkatkan pengetahuan 

matematika mahasiswa. 

7 

Implementing WebGL and 

HTML5 in Macromolecular 

Visualization and Modern 

Computer-Aided 

Shuguang Yuan, 

H.C. Stephen 

Chan dan 

Zhenquan Hu 

(2017) 

Pengimplementasian 

WebGL dan HTML dalam 

visualisasi Macromolekul 

yang mendukung semua 

komputer klien tanpa 

tambahan plugin lain. 

8 

Interactive WebGL-based 3D 

visualizations for EAST 

experiment 

J.Y. Xia, B.J. 

Xiao, Dan Li dan 

K.R. Wang 

(2016) 

Peningkatan performa dan 

hasil rendering realistis 

dengan visualisasi 3D 

berbasis HTML5 dan 

WebGL serta menawarkan 

interaksi yang lebih baik 

dengan EAST experiments, 

9 

The LiverAnatomyExplorer 

A WebGL-Based Surgical 

Teaching Tool 

Steven Birr, 

Jeanette Monch 

dan Dirk 

Sommerfeld 

(2013) 

Membahas tentang alat ajar 

pembedahan dengan 

menggabungkan pencitraan 

2D dengan model 3D 

interaktif berbasis WebGL. 

10 

Visualization of Molecular 

Structures using State-of-the-

Art Techniques in WebGL 

Finian 

Mwalongo, dkk 

(2014) 

Pemanfaatan teknologi 

WebGL pada visualisasi 

struktur protein dalam 

jumlah besar. 

 

 

 

 


