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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Virtual Reality merupakan inovasi baru dalam bidang multimedia yang dapat 

membantu dalam pengembangan teknologi informasi. Dengan menggunakan 

teknologi tersebut maka diharapkan informasi berupa ilmu pengetahuan dapat 

disajikan dengan lebih menarik, inovatif, interaktif serta mudah untuk diterima. 

Dalam hal ini juga dapat diterapkan untuk membantu pelajar dan staff pengajar 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Dalam dunia kedokteran, pengadaan sebuah objek tubuh manusia real 

relative lebih sulit baik dari mencarinya dan juga menjaganya agar tetap awet 

menurut narasumber. Serta tidak semua instansi kedokteran yang ada mempunyai 

laboratorium dan juga objek tubuh manusia real yang diawetkan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis memanfaatkan teknologi Virtual 

Reality sebagai sebuah inovasi dalam pembelajaran mengenai otot. Dengan 

memanfaatkan teknologi Virtual Reality, memberikan media alternative 

pembelajaran bagi para pengguna dimana pembelajaran mengenai organ otot akan 

lebih inovatif, menarik dan interaktif. Selain itu penulis juga memanfaatkan 

perangkat Oculus Rift S dalam menjalankan virtual reality, sehingga pengguna 

tidak hanya melihat namun dapat berinteraksi dengan otot-otot tersebut. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, dapat diambil perumusan masalah sebagai 

berikut “Bagaimana cara membuat sebuah aplikasi Virtual Reality sebagai media 

pembelajaran anotomi organ otot?”. 

 

1.3. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah aplikasi Virtual Reality 

sebagai media pembelajaran mengenai organ otot manusia yang diharapkan mampu 

memberikan inovasi dan alternative dalam pembelajaran. 
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1.4. Manfaat Kegiatan 

Manfaat dari Tugas Akhir Pembuatan Virtual Reality Anatomi Tubuh 

Manusia sebagai media pembelajaran, adalah: 

a. Terciptanya media pembelajaran anatomi tubuh manusia berbasis Virtual 

Reality. 

b. Memudahkan mahasiswa dalam memahami pembelajaran anatomi 

dengan media yang telah disesuaikan dengan modul pembelajaran. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian yang dilaksanakan adalah pengguna mampu 

menggunakan aplikasi Virtual Reality, dimana aplikasi tersebut disajikan dalam 

perangkat PC/Komputer dan menggunakan perangkat Oculus Rift S dalam 

menjalankan Virtual Reality. Pengguna dapat mengetahui penjelasan singkat 

mengenai organ otot tersebut dengan berinteraksi dengan objek yang ada. Pengguna 

juga dapat memainkan sebuah game yang ada, untuk melatih sejauh mana pengguna 

mengetahui apa yang telah dipelajari menggunakan aplikasi Virtual Reality ini. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas akhir 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Observasi  

Penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai proses 

dan media pembelajaran anatomi tubuh manusia yang digunakan 

mahasiswa jurusan ilmu kedokteran. 

b. Studi Pustaka  

Penulis mencari literatur bacaan dan sumber referensi yang 

mendukung serta berkaitan dengan topik yang penulis ambil agar 

mendapat landasan teoritis yang akurat. 

c. Pengembangan Aplikasi 
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Pengembangan perangkat lunak untuk implementasi dalam 

penelitian ini menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle 

versi Luther-Sutopo yang terdiri dari 6 tahap. (Binanto, 2010)  

Cycle versi Luther-Sutopo dapat dilihat pada gambar 1.1 

 

Gambar 1. 1 Siklus Pengembangan MDLC 

Tahapan-tahapan dalam MDLC yang tersusun secara sistematis 

adalah sebagai berikut: 

1. Konsep (Concept) 

2. Perancangan (Desain) 

3. Pengumpulan Bahan (Material Collecting) 

4. Pembuatan (Assembly) 

5. Pengujian (Testing) 

6. Distribution (Distribution) 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan dilakukan sebagai berikut:  

a. BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, Tujuan, 

Batasan Masalah, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir dengan judul 

“RANCANG BANGUN MEDIA PEMBELAJARAN 3D ANATOMI 

TUBUH MANUSIA STUDI KASUS: OTOT” 
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b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka dan 

landasan teori yang akan mendukung dalam penulisan tugas akhir. 

 

c. BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis dan perancangan 

sistem dari hasil observasi yang dibuat dalam sketsa gambar maupun 

objek yang ada terkait materi Anatomi Tubuh Manusia studi kasus otot. 

 

d. BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan rancangan sistem yang akan dibuat 

hingga menjadi aplikasi berbentuk Virtual Reality dan juga terdapat 

pengujian dari aplikasi tersebut. 

 

e. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil yang diperoleh 

dalam pembuatan Tugas Akhir dan juga terdapat saran dari pengembang 

untuk Tugas Akhir kedepannya. 
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