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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang, 

rumusan dan batasan masalah, tujuan, metologi, serta sistematika pembahasan 

dari Tugas Akhir ini. 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sebagian besar orang pernah mengalami kesulitan dalam belajar, 

bahkan menganggap belajar adalah suatu kegiatan yang membosankan dan 

tidak menyenangkan apalagi bila harus menghafal atau memahami rumus – 

rumus dan teori – teori yang bersifat abstrak. 

 Belajar seharusnya merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi 

siapa saja khususnya siswa. Belajar dengan suasana yang menyenangkan 

dapat memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa dapat memahami 

materi pembelajaran mulai dari yang mudah sampai materi yang sulit 

sekalipun. 

 Adanya perkembangan komputer, baik dalam bidang software maupun 

hardware saat ini sudah mencapai tahap memungkinkan untuk di bangun 

sebuah sistem pembelajaran interaktif. Dengan demikian akan sangat 

membantu dalam mempelajari dan memahami rumus – rumus dan teori – teori 

tersebut. Sistem pembelajaran interaktif yang dimaksud adalah pembelajaran 

yang terkomputerisasi, dalam arti orang yang belajar dapat melakukan 

interaksi dengan sistem komputer tersebut, misalnya mengubah parameter atau 

memakai tools tertentu pada sistem tersebut. Selain itu untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisien pembelajaran perlu ditambah faktor pendukung ke 

dalam sistem pembelajaran tersebut, seperti interface  dan pemilihan warna 

yang sesuai, adanya interaktif berupa gambar dan animasi, berbagai sub item 

dan tools yang menunjang, serta berbagai pendukung lainya. 

 Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan belajar bidang studi fisika 

dapat lebih menyenangkan sehingga siswa dapat lebih mengerti dan belajar 

secara efektif dan efisien.  
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1.3 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang bangun aplikasi simulasi peraga fisika untuk 

tingkat sekolah menengah pertama? 

b. Bagaimana merancang aplikasi simulasi peraga fisika yang dikemas 

dalam bentuk animasi sehingga pengguna mampu meningkatkan 

efektifitas belajar dan efisiensi waktu pembelajaran serta mewakili alat 

praktek peraga di laboratorium fisika? 

 

1.3 TUJUAN  

Adapun tujuan penyususan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Dapat membuat aplikasi simulasi peraga fisika untuk tingkat sekolah 

menengah pertama. 

b. Dapat membuat aplikasi simulasi peraga fisika yang disajikan dalam 

bentuk animasi multimedia yang interaktif dan mampu menggantikan 

alat praktek peraga di laboratorium fisika. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

a. Aplikasi simulasi peraga fisika ini hanya membahas materi untuk 

tingkat SMP. 

b. Aplikasi simulasi peraga fisika ini secara garis besar hanya membantu 

masalah dinamika. 

c. Aplikasi simulasi fisika ini membahas tentang pengertian gaya, jenis 

gaya, dan berbagai jenis hukum newton. 

d. Aplikasi simulasi peraga fisika ini menggantikan alat peraga tentang 

materi gaya gesek, gaya berat, gaya normal, dan hukum newton. 

e. Bentuk pembelajaran yang terdapat dalam simulasi peraga ini berupa 

materi, simulasi, dan soal – soal latihan. 

f. Aplikasi simulasi peraga fisika ini menggunakan bahasa pemrograman 

HTML5. 
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g. Aplikasi simulasi peraga fisika ini berbasis web. 

 

1.5 METODOLOGI 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah: 

a) Studi Literatur 

Pada tahap ini akan mempelajari sumber-sumber dari dokumen-

dokumen, buku-buku, jurnal maupun internet tentang simulasi peraga 

fisika yang mana menjadi bahan referensi dalam memperoleh teori – 

teori yang dibutuhkan. 

b) Mempelajari prototype yang sudah pernah ada 

Pada tahap ini mempelajari source code dari prototype aplikasi, 

menganalisa kelebihan dan kekurangannya, serta memilih mana yang 

harus digunakan dan mana yang harus dihilangkan pada aplikasi yang 

akan dibuat nanti. 

c) Perancangan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari perancangan 

perangkat lunak yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

d) Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari perancangan 

perangkat lunak yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

e) Pengujian Program 

Tahap ini merupakan tahap terakhir yaitu melakukan pengujian 

dimana nantinya akan diketahui tingkat error, keberhasilannya, tingkat 

performa dan fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan pada perangkat 

lunak tersebut. Dan jika terjadi error maka akan dilakukan pengujian 

ulang terhadap perangkat lunak tersebut hingga sampai pada tingkat 

layak digunakan. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pembahasan dari Penelitian Tugas Akhir ini direncanakan 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi, serta 

sistematika penulisan dari Penelitian  Tugas Akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai konsep – konsep yang mendukung dan 

mendasari pelaksanaan tugas akhir ini meliputi tentang Fisika, Dinamika 

dan Jenis – jenis nya, HTML5, Javascript. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem, dimana 

dilakukan analisis tentang Pembahasan teori mekanika dan jenis – jenis 

mekanika sehingga nantinya akan diimplementasikan kedalam perangkat 

lunak dan perancangan sistem yang akan dibuat. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil implementasi 

perangkat lunak dari rancangan yang telah dibuat, serta hasil pengujian 

perangkat lunak. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran 

mengenai penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir. Dan juga saran 

untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap aplikasi 

yang telah dibuat. 

 

 


