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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi sekarang sudah menjadi kesempatan dalam 

pembelajaran maupun berbagai bentuk interaksi yang lebih optimal, karena 

teknologi akan terus berkembang dengan ilmu pengetahuan dalam konsep-konsep 

yang berguna bagi manusia. Teknologi juga membuat proses lebih efektif dan 

efisien waktu, dengan demikian ada beberapa hal yang harus dimanfaatkan yaitu 

teknik, proses dan peralatan yang ada (Gunawan, Harjono, & Sutrio, 2015). Salah 

satu teknik yang dapat dimanfaatkan saat ini adalah media pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan penyampaian materi dengan melalui media 

video dan animasi yang terdiri dari suara, gambar diam dan animasi. Media 

pembelajaran ini sangat berpengaruh untuk seorang pemula karena bisa 

meningkatkan pengetahuan serta lebih semangat saat proses pembelajaran untuk 

pemula, sehingga dapat menaikkan motivasi dan penasaran pembelajaran serta 

menaikkan pemahaman terhadap materi pembelajaran untuk seorang pemula. 

Media pembelajaran juga bisa dibuat dengan mudah dan menyenangkan (Johari, 

Hasan, & Rakhman, 2014). Contohnya menerapkan media pembelajaran dalam 

animasi. 

Animasi merupakan gambar yang bergerak pada layar dengan frame by 

frame, sehingga membuat suasana lebih hidup dengan menggunakan aplikasi yang 

akan dirancang, dengan demikian hasil yang dirancang akan semakin menarik 

(Purwanto & Hanief, 2016). Animasi bisa dibagi menjadi beberapa macam animasi 

contohnya animasi 2D, animasi 3D, stop motion animasi, dengan demikian animasi 
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3D sudah semakin meningkat dimana animasi 3D merupakan perkembangan dari 

animasi 2D (Hanafri, Gustomi, & Susanti, 2018). Penerapan animasi bisa dibuat 

dan dibentuk, contohnya video tutorial. 

Video tutorial merupakan pembelajaran yang dapat menarik pemula untuk 

mempelajari. Video juga dapat diputar ulang kembali sehingga pemula dengan daya 

tangkap yang kurang bisa mempelajari dengan diputar kembali materi sampai 

benar-benar dipahami. Video tutorial juga bisa meningkatkan minat pemula untuk 

mempelajari materi lebih lanjut dan mendapatkan pengalaman nyata sehingga dapat 

merangsang kegiatan diri sendiri untuk belajar lebih lanjut. Video terdapat waktu 

durasi yang singkat sehingga menghemat waktu dan dapat diputar ulang kembali 

(Chandra & Nugroho, 2017). Video adalah teknologi perekaman, penangkapan, 

penyimpanan, pemindahan dan urutan gambar yang diam dengan adegan yang 

gerak secara elektronik dengan memberikan berita yang lebih menarik dan secara 

langsung. Video juga berfaedah dalam penyampaian informasi yang lebih detail. 

Video juga merupakan gambar yang bergerak dan memberikan interaktif 

pengalaman baru (Fadhli, 2015). Musik juga terbagi menjadi beberapa aliran salah 

satunya adalah grunge. 

Genre grunge merupakan aliran music rock dan subculture yang dimainkan 

dengan alat musik gitar secara petikan dengan menggunakan pick dan fingerstyle 

dengan teknik strumming, bending, dan slide. Genre grunge ini muncul pada saat 

tahun 1980-an di Amerika Serikat, grunge ini fenomenal secara simbol lagu dengan 

tema protes, menolak dan gaya hidup seseorang. Pada tahun 1990-an genre grunge 

ini mulai menyebar ke Australia dengan munculnya band grunge. Pada tahun 

pertengahan 1990-an grunge ini dinyatakan sukses karena telah liris lagu seperti 
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nirvana’s nevermind dan pearl jam’s ten, kesuksesannya membuat grunge menjadi 

paling populer di sejarah musik rock. Pada tahun akhir 1990-an kebanyakan band 

grunge dibubarkan atau kurangnya menganggap (Laksono, Kartono, & Demartoto, 

2015). 

Berkaitan dengan latar belakang yang ada, dapat diketahui bahwa genre 

grunge sudah dilupakan oleh seseorang yang menyukai musik rock, agar 

masyarakat yang menyukai musik rock bisa meningkatkan kembali semangat 

dengan genre grunge, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Perancangan 

Media Pembelajaran Tutorial Gitar Dengan Genre Grunge Menggunakan 

Animasi 2D”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga dapat di tarik bahwa 

penyusunan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana cara merancang kunci-kunci gitar pada animasi tersebut? 

2. Bagaimana cara meningkatkan semangat kembali dengan genre grunge? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Hasil Perancangan ini untuk mengajar teknik dari sebuah lagu, mulai dari 

intro, verse, bridge, chorus dan solo. 

2. Hasil perancangan ini berbentuk video dengan perbedaan suara pop, rock 

dan grunge. Serta dengan seseorang bermain gitar dan kunci dengan animasi 

2D. 
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1.4 Tujuan penelitian 

Berikut adalah tujuan penelitian, tujuan yang akan dilaksanakan adalah: 

1. Peneliti bisa merancang animasi 2D tentang media pembelajaran tutorial 

gitar dengan genre grunge. 

2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1. 

3. Mengembangkan pengetahuan tentang bermain gitar dan animasi 2D. 

1.5 Manfaat penelitian 

Penyelidikan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Sebagai tugas akhir dan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana S.Kom di fakultas Sistem Informasi Universitas Internasional 

Batam, diharapkan juga dalam penelitian ini dapat menambah wawasan 

baru dan ilmu tentang interaksi sosial melalui multimedia. 

2. Bagi masyarakat 

Perancangan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang cara 

bermain gitar dengan genre grunge kepada kalangan masyarakat. 

3. Bagi peneliti lebih lanjut 

Agar dapat mengetahui lebih lanjut dan bisa menjadi referensi, contoh, 

acuan, dan perbandingan di pihak lain bagi yang melakukan penelitian yang 

sama. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dengan uraian umum dalam kategorisasi makalah yang sesuai atas judul, 

sehingga peneliti membangun bagian-bagian dari rangkuman setiap isi dan di bagi 

menjadi lima bab yang di awali dari: 

BAB I            PENDAHULUAN 

Pada bab ini peneliti menguraikan alasan pemilihan judul penelitian, 

latar belakang masalah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, 

tujuan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II          LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menulis tentang teori teori ilmu yang di teliti dan 

juga membahas temuan-temuan penelitian sebelumnya yang terkait 

langsung dengan penelitian. 

BAB III        METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam 

pembentukan perangkat lunak yang terdiri dari tahap – tahap, yaitu 

berupa rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, objek 

penelitian. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan akan gambaran objek pada penelitian, 

analisis data serta interprestasi hasil dan argumentasi terhadap hasil 

penelitian. 
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BAB V           PENUTUP 

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan yang diuraikan diatas serta saran saran yang di anggap 

perlu dalam usaha menuji perbaikan dan kesempurnaan. 


