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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup 

komplek dimana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satu faktor 

tersebut diantaranya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan 

salah satu sarana yang dapat membantu kelancaran komunikasi antara pengajar dan 

mahasiswa, karena pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah suatu proses 

komunikasi antara keduanya. Media Pembelajaran merupakan salah satu unsur 

yang amat penting dalam proses belajar mengajar, karena dapat menjadi salah satu 

cara untuk memotivasi dan berkomunikasi dengan lebih efektif dalam kegiatan 

belajar dan pembelajaran tersebut. Terutama untuk materi-materi pembelajaran 

yang masih sulit dipahami oleh sebagian banyak orang seperti materi Pemrograman 

Dasar. Media pembelajaran sendiri akan mempermudah proses belajar dan 

pengajarannya. 

Pemrograman dasar merupakan materi dasar yang harus dikuasai oleh 

mahasiswa yang ingin menjadi seorang programmer. Programmer merupakan 

sebutan bagi manusia yang mampu menciptakan sebuah atau sekumpulan program 

menjadi suatu aplikasi. Dalam proses pembelajaran pemrograman dasar masih 

banyak mahasiswa yang kesulitan untuk memahami dasar- dasar dari pemrograman 

tersebut, salah satu faktornya adalah karena belum adanya media pembelajaran 

untuk pemrograman dasar dengan bentuk yang lebih interaktif dan menarik. Media 

pembelajaran yang interaktif akan lebih menarik jika ditampilkan dalam bentuk 

aplikasi 3D (3 Dimensi). 

Aplikasi 3D menampilkan gambar yang jauh lebih nyata daripada 2D (2 

Dimensi). Gambar tersebut akan mempermudah pengguna dalam memahami materi 

pemrograman dasar. Dengan modeling yang tepat dan penjelasan yang jelas, 

pengguna akan lebih tertarik dalam belajar sehingga mereka dapat mengembangkan 

kemampuan mereka dalam bidang pemrograman. Untuk dapat membuat modeling 

yang tepat, penulis menggunakan aplikasi open source yaitu Blender dan Unity. 

Blender digunakan dalam pembuatan modeling sedangkan Unity digunakan untuk 

membuat model gambar 3D tersebut lebih interaktif dan menarik. 
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Dengan Latar Belakang masalah di atas maka penulis membuat tugas akhir 

ini dengan judul “PEMBUATAN APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN 

PEMROGRAMAN DASAR BERBASIS 3D (3 DIMENSI) MENGGUNAKAN 

UNITY DAN BLENDER”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini rumusan masalah yang ingin diselesaikan 

adalah belum adanya media pembelajaran tentang pemrograman dasar yang 

interaktif dan berbentuk 3D (3 dimensi). 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Tugas Akhir ini 

adalah membuat suatu media pembelajaran interaktif berbasis 3D (3 Dimensi) yang 

dapat mempermudah pemahaman tentang Pemrograman Dasar. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berikut merupakan batasan-batasan masalah yang dicakup dalam Tugas 

Akhir ini, antara lain: 

a. Media Pembelajaran ini menggunakan materi pemrograman dasar 

(Struktur dasar Algoritma, Struktur Dasar Program, Tipe Data dan 

Operator, Percabangan, Perulangan, dan Array). 

b. Bahasa pemrograman yang digunakan sebagai contoh adalah bahasa 

pemrograman C. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi pada proses pelaksanaan Tugas Akhir ini terdiri dari studi 

literatur, analisa kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, proses pengujian 

dan pembuatan laporan. 
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a. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan penggalian teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang dikaji. Studi literatur ini meliputi pemahaman 

mengenai materi– materi Pemrograman dasar dan pemahaman mengenai 

pembuatan media pembelajaran 3D (3 dimensi) yang interaktif. 

b. Analisa Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan isi 

aplikasi media pembelajaran seperti informasi tiap – tiap materi 

pemrograman dasar serta berbagai gambar modeling yang dapat 

digunakan sebagai objek dalam media pembelajaran tersebut. 

c. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini merupakan tahap desain. Desain yang dimaksud adalah 

membuat Struktur Navigasi, Diagram Alir (flowchart), State Transition 

Diagram (STD), desain interface (antar muka) dan Perancangan 

Storyboard dari tampilan aplikasi media pembelajaran.  

d. Implementasi 

Pada tahap ini merupakan tahap implementasi sistem yang telah selesai 

dalam menganalisis dan merancang desain sistem yang dilakukan pada 

tahap sebelumnya. Tahap ini termasuk didalamnya melakukan 

penggabungan data yang telah terkumpul, desain diagram alir dan desain 

antarmuka (interface) yang telah dibuat, dan pengkodean (scripting) agar 

suatu aplikasi media pembelajaran dapat berjalan. Sistem dibuat sesuai 

dengan rancangan desain yang telah disiapkan.  

e. Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap penggunaan aplikasi media 

pembelajaran tersebut, sehingga dapat memenuhi tujuan dari pembuatan 

aplikasi media pembelajaran tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah 

pengujian Blackbox dan Kuisioner 

f. Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi hasil dari 

perancangan media pembelajaran hingga proses pengujian aplikasi 

tersebut.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

  Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

  Bab ini menjelaskan tentang konsep dari Aplikasi Media 

Pembelajaran Pemrograman Dasar 3 Dimensi. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana proses 

perancangan sistem yang dibuat dengan memperhatikan Stuktur 

Navigasi, diagram alir (flowchart), State Transition Diagram 

(STD), desain antarmuka (interface) dan Perancangan 

Storyboard yang telah dibuat. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

  Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem 

setelah terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 


