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BAB 1  

PENDAHULUAN 

Bab memberikan penjelasan tentang gambaran tentang topik penelitian yang 

digunakan. Oleh karena itu, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan metode penyelesaian 

masalah. 

1.1. Latar Belakang 

Ketidakmampuan berkomunikasi dapat menyebabkan kurangnnya percaya 

diri seseorang saat melakukan Public Speaking, Jika seseorang mempunyai rasa 

percaya diri yang kurang, seseorang akan menunjukkan perilaku yang berbeda 

dengan orang pada umumnya seperti tidak bisa berbuat banyak, selalu ragu dalam 

menjalankan tugas, tidak berani berbicara banyak jika tidak mendapat dukungan 

dan lain sebagainya kekurangan-kekurangan yang dirasakan, sehingga 

menimbulkan rasa takut dan panik saat berbicara di depan umum. Rasa takut dan 

panik menyebabkan tubuh bereaksi yang menjadikan detak jantung semakin cepat, 

tubuh dan telapak tangan berkeringat dan kaki gemetar. Salah satu penyebabnya 

yaitu kurangnya pengetahuan dan latihan berbicara didepan umum [1]. Dalam 

mengungkapkan gagasan atau ide di depan umum, kemampuan dalam 

berkomunikasi sangat dibutuhkan untuk mendukung setiap kata dan kalimat yang 

akan diucapkan. Kurangnya kesiapan dan kurangnya keyakinan penyaji atas 

pemahaman materi yang disajikan seringkali membuat penyaji sulit untuk berhasil 

dalam melakukan Public Speaking. 

Berkembangnya teknologi saat ini memunculkan banyak pilihan dalam media 

pembelajaran salah satunya yaitu menggunakan teknologi VR yang memungkinkan 

user dapat berinteraksi dengan dunia digital. Dengan sistem VR ini pengguna dapat 

melakukan suatu aktivitas berkali-kali tanpa perlu takut merusak objek karena 

hanya berupa ilusi visual. VR pertama kali dikenalkan pada tahun 1960-an dengan 

nama Sensorama, Dalam tujuan penggunaan untuk merasakan sensasi 3 dimensi (3-

D), suara stereo, getaran, dan hembusan angin [2]. Dalam bidang Pendidikan di 

Indonesia VR mulai dikenal sebagai media pembelajaran interaktif, dibuktikan 

dengan mulai dikembangkannya aplikasi berbasis VR, munculnya banyak paper, 

skripsi dalam bidang pendidikan.  
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 Pada penelitian terkait simulasi Public Speaking menggunakan VR yang 

dilakukan oleh Sandra Poeschl [3] dijelaskan tentang framework yang 

dikembangkannya yaitu “Quality Evaluation of User-System Interaction in Virtual 

Reality” (QUEST-VR). Hasil yang didapatkan dari penelitian Sandra Poeschl  

bahwa  framework QUEST-VR mampu meningkatkan penampilan dalam Public 

Speaking. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dangan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sandra Poeschl, terdapat  fitur-fitur 

yang belum ada dalam penelitian sebelumnya yaitu fitur berjalan yang bisa 

dilakukan user di dalam ruangan virtual dan penilaian berdasarkan penghitungan 

kata permenit (kpm) yang didapat dari proses konversi Speech to Text pada 

rekaman suara yang dilakukan oleh sistem. 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini dibuat aplikasi simulasi 

berbasis VR tentang pelatihan Public Speaking yang nantinya diharapkan dapat 

membantu user untuk melatih kemampuan  Public Speaking dalam melakukan 

Public Speaking. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat aplikasi yang dapat melatih kemampuan presentasi 

dalam Public Speaking? 

1.3. Batasan Masalah 

Berikut adalah beberapa batasan masalah yang terdapat pada tugas akhir ini 

sebagai berikut: 

a. Aplikasi hanya dipergunakan untuk menerapkan teknologi VR sebagai media 

simulasi Public Speaking hanya antara speaker dengan audien. 

b. Audien hanya menampilkan animasi minimal seperti mengangguk. 

c. Aplikasi ini hanya menggunakan penghitungan kata permenit untuk penilaian. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada tugas akhir ialah untuk membuat aplikasi simulasi berbasis VR 

untuk membantu melatih Public Speaking. 

1.5. Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang  membahas permasalahan untuk menemukan penyelesaian atau jawaban pada 

masalah yang ada, adapun metode yang digunakan sebagai berikut: 
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1.5.1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem yaitu mengenai konsep dasar animasi komputer, pemahaman 

tentang Public Speaking integrasi antara Unity dan sistem operasi android. 

Pemahaman konsep didapat dari jurnal dan literatur yang dapat dijadikan sebagai 

sumber rujukan. 

1.5.2. Desain Sistem Dan Analisa 

Desain sistem dan analisis merupakan langkah untuk melakukan analisis data, 

konsep yang telah dikumpulkan serta membuat rancangan desain sistem.  

1.5.3. Implementasi 

Implementasi merupakan tahap penerapan dari hasil analisis dan perancangan 

sistem. Hasil dari tahap implementasi adalah aplikasi berbasis android yang 

diharapkan bisa sesuai dengan apa yang ada pada tahap analisis dan desain. 

1.5.4. Pengujian 

Tahapan ini merupakan pengujian sistem terhadap sejumlah responden agar 

nantinya mendapat umpan balik yang nantinya bisa digunakan untuk memperbaiki 

kinerja aplikasi dan bisa digunakan sesuai yang diharapkan. Pengujian dilakukan 

menggunakan kuesioner yang mengacu pada artikel karya Bob G. Witmer dan 

Michael J. Singer dengan judul “MEASURING PRESENCE IN VIRTUAL 

ENVIRONMENT: A PRESENCE QUESTIONNAIRE”[4]. 

1.5.5. Sistematika Penulisan 

Langkah ini merupakan langkah dimana dibuatnya laporan tugas akhir secara 

sistematis yang dibagi dalam 5 (lima) bab antara lain: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang topik tugas akhir yang 

dibuat, didalamnya dijelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang 

digunakan untuk menginisialisasi bagaimana tugas akhir dibuat. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab II menjelaskan tentang teori yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji, Bab ini berisi tentang berbagai macam teori sebagai parameter rujukan yang 

mendukung atau berkenaan dengan pembuatan sistem tersebut sehingga penelitian 

ini dapat dilaksanakan. 
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BAB III : Analisis Dan Perancangan Sistem 

Bab III merupakan analisis permasalahan yang mendasari pembuatan sistem 

serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan system tesebut. 

BAB IV : Implementasi Dan Pengujian 

Bab IV menunjukkan langkah-langkah implementasi program dan pengujian 

aplikasi yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja 

dengan baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface aplikasi 

serta penerapan class diagram kedalam source code. Pengujian meliputi pengujian 

fungsional sistem.  

BAB V : Penutup 

Bab V adalah kesimpulan yang di ambil dari pembuatan dan pengujian 

aplikasi yang telah dibuat serta saran-saran yang membangun sehingga dapat 

digunakan untuk pengembangan sistem di masa mendatang. 
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