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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Banyak orang beranggapan bahwa ilmu fisika itu sulit dan membosankan. 

Selama ini fisika dianggap pelajaran yang sulit dan menakutkan. Para siswa  

SMP maupun SMA menganggap bahwa ilmu fisika hanya untuk orang pandai. 

Untuk mengubah paradigma tersebut, maka disampaikan gagasan dalam upaya 

melakukan pembelajaran fisika dengan metode simulasi visual sederhana yang 

diharapkan bisa membantu para siswa.Fisika merupakan salah satu cabang Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) yang mempelajari struktur materi dan interaksinya untuk 

memahami sistem alam dan sistem buatan atau teknologi. [1] 

Seharusnya fisika tidak sulit dipelajari karena semua perilakunya dengan 

mudah dapat dipertemukan dengan peristiwa nyatanya. Keadaan di sekolah 

menunjukan siswa kesulitan mempelajari fisika, karena di dalam fisika 

menjelaskan fenomena-fenomena yang mikroskopik dan konsep-konsep yang 

abstrak. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa rendah. [2] 

Kemajuan dunia teknologi informasi yang begitu cepat ditunjang dengan 

penemuan dan inovasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan 

manusia. Semakin banyak hal dan aspek dalam kehidupan yang menggunakan 

teknologi informasi untuk menjalankan roda aktivitasnya. Penggunaan teknologi 

informasi dalam pembelajaran bertujuan untuk memperkenalkan, memfasilitasi, 

membantu dalam meningkatkan kemampuan berpikir serta membantu 

penguasaan materi belajar. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam 

dunia pendidikan adalah penggunaan teknologi multimedia. 

Teknologi multimedia dalam bentuk simulasi visual merupakan media 

yang sangat kuat untuk meningkatkan belajar dengan memberikan kesempatan 

bagi para siswa untuk mengembangkan ketrampilan di dalam mengidentifikasi 

masalah, mencari, mengorganisasi, mengevaluasi dan mengkomunikasikan 

informasi. Simulasi visual adalah suatu cara menggambarkan ciri, tampilan, 

karakteristik dari suatu sistem nyata. Model simulasi visual ini dapat digunakan 

dalam pembelajaran fisika. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan di atas, maka rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana menciptakan simulasi visual pembelajaran fisika yang 

diharapkan bisa membantu siswa dalam proses belajar ?  

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan pada masalah yang telah diidentifikasikan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

Menciptakan simulasi visual pembelajaran fisika yang diharapkan bisa 

membantu siswa dalam proses belajar . 

 

1.4 Batasan Masalah 

Supaya penelitian tidak meluas dan melebar dan penelitian tercapai 

tujuannya maka perlu dibatasi dengan batasan masalah sebagai berikut: 

1) Objek yang digunakan adalah hukum paskal, efek dopler, gerak lurus 

berubah beraturan. 

2) Menggunakan adobe flash. 

3) Menggunakan action script untuk memanggil perintah. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

a. Studi Literatur 

 Mempelajari tentang hukum-hukum fisika antara lain hukum paskal, 

efek dopler, dan gerak lurus berubah beraturan.  

 Mempelajari adobe flash. 

 Mempelajari perkembangan aplikasi yang telah ada sebelumnya, serta 

kebutuhan lain yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi tersebut. 

b. Analisis Kebutuhan  

Data yang diperlukan : 
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Mengumpulkan data dengan pengelompokannya sesuai dengan hukum 

fisika yang disimulasikan. 

c. Desain Sistem 

 Merencanakan dan mendesain sistem menggunakan UML (Unified 

Modeling Language). 

 Merencanakan menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut. 

d. Pembuatan Aplikasi 

Pembuatan aplikasi meliputi yaitu: 

Membuat suatu program aplikasi yang berisi simulasi visual hukum-

hukum fisika untuk pembelajaran dengan menggunakan adobe flash. 

e. Pengujian Aplikasi 

Melakukan serangkaian pengujian sistem, melakukan pencarian error atau 

kekurangan pada implementasi sistem untuk selanjutnya dilakukan revisi 

dan perbaikan pada sistem. Pengujian sistem ini meliputi : 

 Kemiripan, efektifitas, dan efisiensi dari sistem yang dibuat. 

f. Penulisan Laporan 

Dalam penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah 

dalam hal ini penulisan tugas akhir yang bentuk bakunya telah diatur oleh 

pihak Jurusan Teknik Informatika. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka tugas akhir ini akan dibagi 

menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan, tujuan, rumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Landasan Teori 

  Bab ini berisi tentang teori - teori dan prinsip - prinsip dasar yang 

digunakan sebagai landasan atau pedoman yang menunjang 

pembuatan Tugas Akhir. 

Bab III : Perancangan Sistem 
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Bab ini membahas mengenai perancangan umum maupun uraian-

uraian lebih mendalam tentang perancangan sistem program 

dalam pembuatan aplikasi. Uraian perancangan data mengenai 

data masukan (input) dan keluaran (output), perancangan proses 

bagaimana sistem akan berjalan dengan proses-proses tertentu 

maupun perancangan antar muka (interface) dan implementasi 

yang akan digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir. 

Ban IV  : Implementasi dan Pengujian 

Membahas tentang implementasi fitur aplikasi dan pengujian 

kinerja sistem yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

Bab V : Penutup 

      Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini. 

 


