
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pakaian pada masa dahulu menjadi kebutuhan primer belaka, tapi kian waktu 

berlalu pakaian menjadi sangat dibutuhkan dan diutamakan oleh kebanyakkan orang. 

Karena dengan adanya busana dapat membantu untuk menunjukkan eksistensi 

seseorang lebih menarik (Faedah, 2016). Masyarakat saat ini sadar akan kebutuhan 

busana lebih dari hanya berpakaian tetapi juga untuk bergaya dan trend. Bergaya 

pakaian dapat dianggap sebagai mengekspresi kan diri dan memberikan implikasi bagi 

pengguna busana (Trisnawati, 2016). 

Setiap busana memiliki cara penggunaan secara tertentu yang membuat busana 

tersebut menjadi rapi, seperti cara berpakaian karyawan kantor dan anak 

sekolah.(Suwondo & Sutanto, 2015) dari cara berpakaian tersebut memiliki aksesoris 

yang juga selalu dikenakan yaitu dasi, dasi sebagai aksesoris yang umum dipakai 

karena dapat menjadikan sebuah aksesoris pembantu untuk menambah ketertarikan 

seseorang (Irwansa, A., & MAF’UL, 2016) 

Pada saat ini penggunaan dasi dikebanyakkan orang indonesia masih ada yang 

tidak mengerti cara memakai atau melipat dasi yang benar. Banyak dari pengguna 

menggunakan dasi karet dikarenakan sangat praktis dan cukup muda digunakan tanpa 

harus melipat secara rumit. Tetapi cukup diketahui bahwa dasi karet kurang menarik 

dikarenakan tidak semua orang memiliki postur dan gaya tubuh yang sama yang dapat 

membuat dasi karet dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna. Oleh karena itu 

dasi lipat memiliki daya tarik yang lebih besar terhadap pengguna tetapi tidak semua 

bisa melipatnya dengan benar. 

Dikarenakan banyak orang masih belum memahami cara melipat dasi yang 

benar maka penulis akan menunjukkan cara melipat dasi menggunakan mobile 

learning dengan smartphone karena smartphone banyak digunakan oleh orang saat ini, 

dengan adanya smartphone informasi bisa didapatkan dengan mudah (Ence Surahman, 

2017) salah satu cara menyalurkan pembelajaran lewat smartphone ialah menggunakan 
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aplikasi pembelajaran yang pada saat ini digunakan oleh banyak orang karena 

pembelajaran lewat aplikasi mudah dipakai dan dapat dipelajari dimanapun selama 

pengguna masih memiliki smartphone (Setyadi, 2017). 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka 

penulis bermaksud membuat skripsi dengan judul “Perancangan Media 

Pembelajaran Dengan Unity Engine Tata Cara Melipat Dasi Yang Benar Berbasis 

Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditulis maka dapat dijabarkan 

sebagai berikut, yaitu: 

1. Bagaimana membuat aplikasi dengan menggunakan unity? 

2. Bagaimana memperkenalkan cara melipat dasi yang baik dan rapi kepada 

pembaca?  

3. Bagaimana cara pembuat menerapkan penjelasan cara melipat dasi kedalam 

mobile learning? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang telah disusun oleh penulis agar tidak keluar dari 

topik dan terperinci yaitu: 

1. Dalam penelitian ini membahas tentang melipat dasi. 

2. Penulis akan menunjukkan 10 cara melipat dasi yaitu: Nicky Knot, 

Christensen Knot, Pratt Knot, Hanover Knot, Balthus Knot, Four in Hand 

Knot, Half Windsor Knot, Oriental Knot, Café Knot, Trinity Knot. 

3. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah R&D. 

4. Dalam penelitian ini penerapan akan dilakukan kedalam Android. 

5. Aplikasi dibuat menggunakan Unity dan akan masuk kedalam OS 4.0 

Android. 
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1.4 Latar Belakang Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Memberikan gambaran cara pembuatan aplikasi mobile learning kepada 

pembaca dengan menggunakan aplikasi Unity. 

2. Untuk syarat terakhir dalam mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam program 

studi Sistem Informasi. 

3. Sebagai jalur peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan semasa 

kuliah di Universitas Internasional Batam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang telah dibuat ini, yaitu: 

1. Pengguna 

Memperkenalkan cara melipat dasi yang baik dan rapi, juga memberikan 

informasi bahwa melipat dasi memiliki teknik yang bervarian. 

2. Akademisi 

Menjadi acuan dasar agar mahasiswa lainnya dapat membuat aplikasi yang 

berkaitan, dan juga memberikan cara pengerjaan penulis.  

3. Penulis 

Menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dan juga 

memberikan informasi terhadap cara melipat dasi memiliki teknik yang 

bervarian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat oleh penulis agar membantu penulis untuk 

mempermudah penulis dalam penyusunan laporan skripsi. Berikut ialah sistematika 

penulisan tersebut, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS 
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Bagian ini berisi tinjauan pustaka dan membahas mengenai teori yang 

dipakai menjadi landasan penyusunan skripsi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini meliputi alur penelitian, Analisa system yang sedang berjalan, 

dan perancangan system baru. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini dijabarkan penjelasan dan pembahasan system yang dibuat, serta 

cara-cara yang dipakai dalam implementasi. 

BAB V  PENUTUP 

Bagian ini berisikan kesimpulan yang didapatkan selama menyusun skripsi. 
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