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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi sekarang sudah berkembang dengan pesat. Masyarakat 

sudah tidak asing lagi dengan keberadaan teknologi di antaranya komputer, 

internet, smartphone, dan device lainnya untuk membantu kegiatan sehari-

hari. 

Fisika merupakan  salah satu mata pelajaran yang sukar untuk di 

pahami di karenakan terdapat banyak rumus dan gambar-gambar yang harus 

di hafalkan dan di pelajari.Guru pengajar biasanya menyampaikan materi 

pelajaran dengan menggunkan metode ceramah, hal ini di rasa kurang 

efektif dan menarik untuk membuat murid untuk memahami materi yang di 

sampaikan.[1] Di SMA tempat penulis melakukan penelitian tidak adanya 

alat peraga fisika berkaitan dengan  bab dinaimka rotasi dan kesetimbangan 

benda tegar, oleh karena itu dibutuhkan sebuah media sebagai sarana 

pengganti alat peraga fisika bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda 

tegar. 

Menurut Vaughan (2004),multimedia merupakan kombinasi teks, 

seni, suara, gambar, animasi, dan video yang di sampaikan dengan 

komputer atau di manipulasi secara digital dan dapat di sampaikan dan 

ataudi kontrol secara interaktif. Ada tiga jenis multimedia yaitu Multimedia 

interaktif adalah pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen 

multimedia akan dikirimkan atau di tampilkan. Multimedia hiperaktif adalah 

multimedia yang mempunyai struktur dari elemen-elemen terkait yang dapat 

mengarahkannya. Multimedia linier adalah pengguna hanya menjadi 

penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal 

hingga akhir. Multimedia dapat masuk dan menjadi alat bantu yang 

menyenangkan. Hal ini terjadi karena kekayaan elemen-elemen dan 

kemudahannya digunakan dalam banyak konten yang bervariasi. Beberapa 

bidang yang di gunakan multimedia adalah di antaranya bisnis, sekolah, 

rumah, tempat umum, dan virtual reality (VR).[2] 
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Android merupakan sistem operasi yang berisi middleware serta 

aplikasi-aplikasi dasar. Basis sistem operasi android yaitu kernel linux 2.6 

yang telah di perbaharui untuk mobile device. Pengembangan aplikasi 

android menggunakan bahasa pemrograman java. Yang mana konsep-

konsep pemrograman java berhubungan dengan permrograman berbasis 

objek (OOP). Selain itu pula dan pengembangan aplikasi android 

membutuhkan software development kit(SDK) yang di sediakan anroid, 

SDK ini memberi jalan bagi programmer untuk mengakses aplication 

programming interface(API) pada android.[3] 

Berdasarkan  latar belakang di atas penulis ingin membuat sebuah 

Aplikasi Simulasi 3D sebagai alat bantu belajar fisika kelas XI SMA. Di 

dalam aplikasi yang akan penulis buat berbentuk aplikasi android yang 

memuat materi dan  soal. Animasi 3D terdapat di bagian  soal, objek 

animasi merupakan  3D di mana objek bisa di lihat dari berbagai sisi ketika 

animasi dijalankan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut 

a. Bagaimana membuat aplikasi sebagai sarana pengganti alat perga fiska 

bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar? 

b. Bagaimana membuat aplikasi yang menarik dan interaktif? 

c. Bagaimana membuat aplikasi yang mudah dipahami? 

  

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Simulasi 3D ini hanya membahas tentang fisika kelas XI SMA 

berkaitan dengan bab Dinamika Rotasi dan Kesetimbangan benda 

tegar. 

b. Simulasi 3D ini digunakan pada Android Smartphone. 

c. Simulasi 3D di bangun dengan menggunakan game engine Unity 3D 

dan blender 3D. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir 

ini adalah membuat simulasi 3D fisika yang menarik dan interaktif bab 

dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar untuk pengganti alat peraga 

di android smartphone. 

 

1.5. Metodologi 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem, yaitu mengenai implementasi Simulasi 3D fisika 

kedalam sebuah aplikasi android. Pemahaman konsep didapatkan dari 

berbagai jurnal, buku atau literatur dari sekolah. 

Tahap berikutnya yaitu  melakukan pengumpulan data-data yang akan 

digunakan untuk pembuatan sistem didapat dari buku literatur dari sekolah 

dan penelitian di sekolah SMA Negeri Pasirian kelas XI IPA.  

2. Analisis dan Design Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses sistem yang akan 

dijalankan oleh sistem yang digambarkan dengan menggunakan diagram, 

agar alur proses sistem dapat lebih mudah dipahami. Design sistem yang 

akan penulis rancang adalah flowchart diagram, use case diagram , activity 

diagram, dan class diagram. 

Berdasarkan  hasil survei yang dilakukan penulis mendapatkan bahwa 

aplikasi android yang sejenis hanya terdapat soal dan latihan tapi tidak 

terdapat animasi 3D sehubungan dengan bab dinamika rotasi dan 

kesetimbangan benda tegar. Dan juga, di SMA tempat penulis melakukan 

penelitian tidak terdapat alat peraga berkaitan dengan bab dinamika rotasi 

dan kesetimbangan benda tegar. 

3. Implementasi perangkat lunak 

Berdasarkan dari hasil analisa yang didapat akan dilakukan desain 

sistem dan implementasi simuasi fisika 3D bab dinamika rotasi dan 
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kesetimbangan benda tegar sebagai alat ganti peraga dengan menggunakan 

Unity 3D. 

4. Uji coba dan evaluasi 

Dalam tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah 

dibangun. Pengujian dilakukan dengan cara mencoba setiap fitur yang ada 

apakah sudah dapat beroperasi dengan bagus atau belum serta melakukan 

kuisioner kepada Siswa-siswi SMA kelas XI IPA. 

5. Pembuatan dokumentasi Tugas Akhir 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan dokumentasi dan dapat 

dipergunakan untuk pengembangan atau penelitian lanjutan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini digunakanuntuk 

memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, sebagai 

berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang yang berupa argumentasi mengenai 

alasan  mengapa tugas akhir tersebut diusulkan. Kemudian berisi rumusan 

masalah  yang mendeskripsikan masalah yang akan diselesaikan oleh tugas 

akhir yang diajukan. Batasan  masalah juga dikemukakan, yang berisi ruang 

lingkup pembahasan dalam tugas akhir. Permasalahan-permasalahan yang 

telah dikemukakan kemudian akan dijawab penyelesaiannya dalam sub bab 

tujuan penelitian. Bab ini juga mencakup pembahasan mengenai metodologi 

yang mendefinisikan tentang metode penyelesaian masalah dan juga 

membahas mengenai sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 

dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna dalam proses 

analisis permasalahan. Pada bab ini dituliskan semua landasan teori dari 

topik tugas akhir. Adapun teori-teori yang diambil harus berdasarkan 
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referensi yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga untuk penulisannya 

diperlukan bentuk kutipan yang mengacu pada referensi tertentu. 

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi perancangan sistem yang akan dibangun dengan 

penjabaran mengenai perancangan algoritma dari suatu proses tertentu, dan 

perancangan mengenai struktur data yang akan digunakan termasuk berkas-

berkas pendukung. Bab ini juga mendefinisikan rancangan arsitektural 

sistem dan rancangan antar muka dari sistem. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Bab ini berisi mengenai implementasi dari hasil rancangan pada bab 

sebelumnya dan mencakup proses pengujian sistem, apakah sistem 

memberikan hasil yang akurat atau tidak. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari implementasi dan uji coba yang 

dilakukan sebelumnya. Selain itu berisi pula saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan untuk pengembangan aplikasi di masa datang. 


