
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang sering terjadi sekarang ini, 

kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa masalah yaitu kondisi 

jalan yang sudah tidak layak, kondisi cuaca, dan kondisi di lingkungan sekitar, 

pelanggaran rambu lalu lintas dapat terjadi dikarenakan ketidak tahuan terhadap arti 

aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberikan (Purwanto, 

2017). Hal yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan rambu lalu lintas yaitu 

dengan cara bersosialisasi yang menyampaikan penjelasan dari sekian banyak 

rambu lalu lintas yang ada, namun cara tersebut kurang membantu masyarakat 

untuk yang tidak semua hal yang disampaikan dapat tercerna dengan baik (Wardan 

& Kurniadi, 2016). 

Banyaknya media informasi tentang rambu lalu lintas yang terdiri dari 

buku, gambar, iklan layanan masyarakat yang diberikan oleh pihak kepolisian 

dianggap kurang menarik, kurang interaktif dan kurang efektif, hal ini merupakan 

penyebab rendahnya kedisiplinan dan pemahaman dari masyarakat (Bunadi & 

Purba, 2016). 

Dengan perkembangan teknologi sekarang ini yang semakin canggih 

mampu mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam berbagai bentuk aplikasi, 

dengan adanya bantuan dari perkembangan teknologi ini membantu merancang 

sebuah aplikasi yaitu media pembelajaran yang sangat bermaanfaat untuk 

masyarakat (Muntaqo, 2017).
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Media pembelajaran yang menggunakan sistem berbasis android, 

handphone akan lebih interaktif dan atraktif karena mampu mengabungkan teks, 

gambar, audio, animasi, video yang tujuannya adalah sebagai alat media untuk 

memberikan bantuan dan dukungan dalam hal menyampaikan informasi kepada 

masyarakat  (Jaya, 2017). 

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka dengan ini penulis akan 

fokus terhadap membahas topik kerja praktek dengan judul “Perancangan Media 

Pembelajaran rambu Lalu Lintas Menggunakan Unity”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diatas sudah disusun, penulis bisa menghasilkan 

beberapa rumusan masalah yang akan dibahas: 

1. Bagaimana cara untuk merancang media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif dengan menggunakan aplikasi Unity? 

2. Bagaimana cara untuk membantu proses pembelajaran pada aplikasi 

media pembelajaran rambu lalu lintas? 

3.  Aplikasi media pembelajaran ini dibuat bersifat offline yang berupa 

apk sehingga tidak diakses langsung melalui media internet. 

4. Aplikasi media pembelajaran ini dibuat untuk mengajari tentang 

rambu-rambu lalu lintas. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Merancang dan membantu memberikan materi kepada masyarakat 

supaya mengerti aplikasi tentang media pembelajaran rambu-rambu 

lalu lintas.  

2. Menambah ilmu pengetahuan dengan merancang media pembelajaran 

menggunakan unity kedalam platform android. 

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk lulus di Universitas Internasional Batam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian, manfaat yang diberikan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Meningkatnya pengetahuan tentang cara merancangan media 

pembelajaran rambu lalu lintas menggunakan unity, menyelesaikan 

tugas akhir kuliah. 

2. Bagi Penguna Aplikasi  

Meningkatnya pengetahuan tentang rambu lalu lintas, meningkatkan 

daya tarik pengguna untuk belajar tentang rambu-rambu lintas yang 

sudah diterapkan. 
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3. Bagi Akademisi 

Sebagai referensi untuk penelitian seterusnya, sebagai kontribusi 

untuk meningkatkan pengetahuan tentang media pembelajaran rambu 

lalu lintas menggunakan unity 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan yang digunakan untuk 

penulisan tugas akhir: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis menulis latar belakang pertanyaan penelitian, 

pembentukan masalah yang dihadapi, keterbatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan penulisan sistem. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam tahap landasan ini memberikan sebuah studi kasus yang 

digunakan sebagai referensi untuk membuat laporan, studi pustaka 

ada saling berkaitan dan berhubungan yang dijadikan sebagai 

landasan teori. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis telah menulis desain yang akan dilakukan 

dalam penelitian penulis.Bab ini mencakup proses penelitian, 

analisis penelitian, pemecahan masalah, dan desain desain 

antarmuka sistem aplikasi. 
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BAB IV IMPLEMENTASI 

Dalam bab ini, penulis membahas aplikasi yang akan 

diimplementasikan sebagai aplikasi media pembelajaran yang dibuat 

sebagai aplikasi lengkap untuk mendesain dan menguji aplikasi 

lengkap. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini, penulis telah menulis kesimpulan tentang 

keterbatasan penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, berisi 

rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.  
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