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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan pada teknologi sudah tidak dapat dihindari dalam kehidupan 

sekarang, dikarenakan sebuah  teknologi akan terus mengalami kemajuan sesuai 

dengan kemajuannya ilmu pengetahuan. Dimana inovasi tersebut diciptakan 

dalam memberikan manfaat yang positif terhadap kehidupan manusia. Sehingga 

teknologi memberikan banyak kemudahan, serta sebagai bentuk baru dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari (Jamun, 2018). Dengan demikian kemampuan 

teknologi multimedia dan internet semakin berkembang dengan baik dapat 

menambah kemudahan dalam memperoleh sebuah gambaran maupun 

pengetahuan (Budiman, Adri, & Dedyinfan, 2016). 

Media Pembelajaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan 

sebagai penyalur pesan, pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan sehingga bisa 

mendorong proses belajarnnya peserta didik, bentuk-bentuk dalam media 

pembelajaran juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar. 

Sehingga media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai suatu alat maupun 

benda yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menyalurkan sebuah isi 

pelajaran atau materi yang disampaikan agar peserta didik dapat dengan mudah 

memahami materi yang ingin disampaikan (Asyhari & Silvia, 2016). 

Animasi dapat diartikan sebagai pergerakkan dalam perubahan sedikit demi 

sedikit dengan terartur dan memberikan impresi hidup, Animasi juga dikatakan 

sebagai  proses pembentukan efek gerak ataupun efek pengantian bentuk yang 
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terjadi dalam sebagian waktu, atau sebuah teknik pengambilan gambar yang 

berurut-turut sedemikian rupa sehingga pengamat merasakan terdapat sebuah 

ilustrasi pergerakan di gambar yang di tampilan(Aslah, Wowor, & Tulenan, 

2017). Animasi 3D merupakan animasi yang berwujud 3 dimensi, dimana berbeda 

dengan animasi 2D yang hanya terdapat dimensi lebar serta panjang, animasi 3D 

memiliki dua unsur tersebut animasi 3D terdapat unsur ketiga yaitu kedalaman, 

yang dimana animasi 2D itu bersifat datar sedangkan animasi 3D terdapat volume 

bentuk atau unsur kedalaman. animasi 3D juga dapat diartikan sebagai animasi 

yang dimana dapat dipandang dari sudut pandang yang berbeda (Hakim, 2018). 

 OHCA (Out-of Hospital Cardiac Arrest) atau dikenal dengan Cardiac Arrest 

(henti jantung) yang terjadi pada luar rumah sakit, merupakan sebuah kondisi 

yang seringkali mengancam nyawa seseorang, dengan ini dapat disimpulkan 

bahwa orang-orang yang berada di sekitar korban mempunyai sebuah peranan 

dalam meningkatkan keberlangsungan hidup korban henti jantung, dimana 

keberadaan serta jumlah orang yang dapat melakukan Cardiopulmonary 

Resuscitation terhadap korban henti jantung masih tergolong rendah (Suharsono 

& Fikriana, 2016). Dapat diketahui bahwa di wilayah asia pasifik angka kejadian 

OHCA mencapai 6.000 dalam 3 tahun (Wati, Wihastuti, & Nasution, 2017). 

Indonesia sediri diperkirakan memiliki angka kejadian OHCA yang mencapai 

10.000 kasus pertahun ataupun 30 kejadian setiap hari, tingginya angka kejadian 

tesebut juga diikuti dengan tingkat keberlangsungan hidup (survival rate) korban 

henti jantung diluar rumah sakit yang sangat rendah, yaitu 12 persen. Penyebab 

utama rendahnya tingkat keberlangsungan hidup korban dikarenakan 
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terlambatnya pelaporan serta pemberian Cardiopulmonary Resuscitation ( 

Resusitasi Jantung Paru) (Yunanto, Wihastuti, & Rachmawati, 2017). 

Cardiopulmonary Resuscitation (Resusitasi Jantung Paru) adalah tindakan 

yang bertujuan memberikan bantuan hidup yang mengalami kegawatan 

kardiovaskuler (Supinah, Khalilati, & Arifin, 2017). Dengan melakukan 

Cardiopulmonary Resuscitation yang dilakukan dengan cepat dapat meningkatkan 

tingkat keberlansungan hidup dari korban sebanyak dua sampai tiga kali. Jumlah 

orang yang dapat melakukan Cardiopulmonary Resuscitation pada negara-negara 

tertentu, terutama negara yang berkembang di Asia Tenggara masih sedikit 

(Yasin, Ahsan, & Racmawati, 2017). Di Indonesia sendiri peran bystander belum 

terimplementasi dengan baik sehingga korban OHCA sering tidak mengdapatkan 

early Cardiopulmonary Resuscitation (Resusitasi Jantung Paru), korban 

mendapatkan Cardiopulmonary Resuscitation jika sudah berada di rumah sakit 

(Widyarani & Linda, 2017). 

Berhubungan dengan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa OHCA 

merupakan sebuah kondisi yang dapat mengancam nyawa seseorang yang berada 

di luar rumah sakit, dimana Cardiopulmonary Resuscitation merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup korban. Akan tetapi 

orang yang dapat melakukan Cardiopulmonary Resuscitation tergolong rendah, 

maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Perancangan Media 

Pembelajaran Cardiopulmonary Resuscitation Dengan Menggunakan 

Animasi 3D”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di tarik bahwa perumusan 

masalahnya adalah: 

1. Bagaimana cara mendapatkan informasi tentang metode melakukan 

Cardiopulmonary Resuscitation dengan benar. 

2. Metode apakah yang digunakan dalam perancangan media pembelajaran 

tersebut. 

3. Bagaimana cara perancangan Character atau model serta animasi 3D 

tersebut. 

4. Bagaimana cara pembuktian terhadap Media Pembelajaran 

Cardiopulmonary Resuscitation itu berhasil diterapkan. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian  tersebut yakni sebagai berikut: 

1. Hasil Perancangannya mengajar Teknik dasar dalam melakukan 

Cardiopulmonary Resuscitation, seperti kompresi, membuka jalur napas, 

serta memberi bantuan napas. 

2. Hasil perancangan berbentuk seputar video animasi 3D.  

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan pada ruang lingkup pada bagian atas, tujuan dari penelitian yang 

dilaksanakannya yakni: 

1. Penulis mampu merancang 3D model serta animasi 3D tentang media 

pembelajaan Cardiopulmonary Resuscitation. 

2. merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan gelar S-1. 

3. Menambah pengetahuan tentang teknologi animasi 3D dan 3D model. 
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1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat 

yakni, sebagai berikut: 

1. Bagi penulis  

Sebagai tugas akhir serta salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 

sarjana S.Kom di fakultas Sistem Informasi pada Universitas Internasional 

Batam, dimana diharapkan dalam penelitian tersebut juga dapat 

menambah wawasan baru ataupun ilmu tentang interaksi sosial melalui 

multimedia. 

2. Bagi masyarakat 

Perancangan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

cara melakukan Cardiopulmonary Resuscitation kepada kalangan 

masyarakat. 

3. Bagi Akademis 

Sebagai sebuah kontribusi dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan lebih 

lanjut serta bisa menjadi contoh, acuan, refrensi, dan perbandingan di 

pihak lain bagi yang melakukan penelitian yang sama. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sebagai sebuah gambaran umum dalam penyusunan makalah tersebut sesuai 

dengan judul, penulis menyusun pembabakannya dari ringkasan setiap isi dan di 

bagi menjadi lima bab yakni, sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab tersebut dimana penulis menguraikan alasan penulis 

memilih judul penelitian tesebut, yang berisi latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab tersebut penulis membahas tentang teori-teori ilmu yang 

di teliti serta membahas temuan-temuan pada penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab tersebut menjelaskan metode yang akan digunakan dalam 

pembentukan perangkat lunak yang terdiri dari tahap – tahap, 

seperti metode perancangan, dan pola perancangan. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Dalam bab tersebut berisi mengenai deskripsi terhadap objek 

penelitian serta interprestasi hasil dan argumentasi terhadap hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini merupakan bab terakhir dimana berisi kesimpulan 

dari penelitian yang dilakukan dan di uraikan pada bagian tersebut 

serta saran-saran yang di anggap perlu dalam usaha menuju 

kesempurnaan atau perbaikan. 

 


