
4 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Aplikasi 

Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan 

pekerjaa-pekerjaan tertentu (khusus). Berikut ini anda akan membuat beberapa 

program aplikasi file text dan aplikasi lainnya yang bertujuan untuk 

memperlancar penggunaan perintah. (Hendrayudi, 2009). 

B. Media Pembelajaran 

Menurut Simamora (2009) proses belajar mengajar adalah proses 

komunikasi, yang melibatkan penyampai pesan (maten) dan pengantar ke 

penerima. Proses pengubahan pesan berupa materi/bahan ajar menjadi simbol 

komunikasi baik verbal maupun nonverbal disebut encoding. Penafsiran simbol 

komunukiasi tersebut oleh peserta didik disebut decoding. Sedangkan penafsiran 

dalam memahami apa yang didengar, dibaca, dilihat, atau diamati ada kalanya 

berhasil, ada kalanya tidak. Kegagalan atau hambatan dalam proses komunikasi 

ini disebut barier atau noise. Untuk meminimalkan kegagalan proses komunikasi, 

media diperlukan sebagai prantara komunikasi. Media pembelajaran adalah alat 

yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran sebuah 

proses komunikasi antara peserta didik, pendidik, dan bahan ajar. Komunikasi 

tidak akan berjalan tanpa bantuan saran penyampai pesan atau media. 
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Bentuk stimulus yang dapat digunakan sebagai media adalah hubungan 

atau interaksi manusia, realita, gambar bergerak atau tidak bergerak, dan tulisan 

serta suara yang direkam. 

C. Virtual Reality 

Virtual Reality (VR) adalah kegunaan dari komputer untuk 

mensimulasikan sebuah lingkungan nyata atau abstrack sebagai bidang 3 dimensi 

(Irwansyah dan Modiaga , 2007). 

D. Unity 3D 

Unity adalah salah satu dari sekian game engine 3D yang beredar saat ini . 

Dukungan forum dan Asset Store menjadikannya game engine yang lengkap, 

handal dan sangat populer. Ada banyak video dan tutorial yang membahasnya 

namun sedikit sekali yang mengemasnya secara lengkap dan terutama dibuat 

dalam bahasa Indonesia (Roedavan, 2014). 

E. 3Ds max 

3Ds Max adalah program modeling, rendering, dan animasi 3D yang 

memiliki fasilitas cukup lengkap. Dengan 3Ds Max, anda dapat 

mempresentasikan desain-desain anda seperti interior, eksterior, arsitektur, dan 

iklan secara realistik dan atraktif (Soma, 2007). 
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F. Siklus Hidrologi 

Siklus hidrologi dibedakan atas tiga jenis yaitu: 

a. Siklus Air Pendek 

Air laut menguap kemudian melalui kondensasi berubah menjadi 

butir-butir air yang halus atau awan dan selanjutnya langsung jatuh ke laut 

dan akan kembali berulang menjadi hujan. 

b. Siklus Air Sedang 

Air laut menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui 

proses kondensasi berubah menjadi awan lalu jatuh sebagai hujan di daratan 

dan selanjutnya meresap kedalam tanah lalu kembali kelaut melalui sungai-

sungai atau saluran-saluran. 

c. Siklus Air Panjang 

Air laut menguap, setelah menjadi awan melalui proses kondensasi, 

lalu terbawa oleh angin ketempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadilah 

hujan salju atau es di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Bongkah-

bongkah es mengendap di puncak gunung dan karena gaya beratnya 

meluncur ketempat yang lebih rendah, mencair lalu mengalir melalui sungai-

sungai kembali ke laut (Fathurrahman dkk, 2007). 
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G. Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop adalah program editor gambar yang telah merajai dunia 

editing sejak pertama munculnya. Program ini mampu melihat lebih banyak 

daripada apa yang kita bisa. Banyak digunakan untuk mengedit foto sedrhana 

hingga menyatukan beberapa gambar menjadi luar biasa (Jeprie, 2006). 

H. Gyroscope 

Menurut Dito (2014), sensor gyroscope adalah perangkat untuk mengukur 

atau mempertahankan orientasi, dengan prinsip ketetapan momentum sudut. 

Mekanismenya adalah sebuah roda berputar dengan piringan di dalamnya yang 

tetap setabil. Gyroscope sering digunakan pada robot atau helikopter dan alat-alat 

canggih lainnya. 

Gyroscope berupa sensor gyro untuk menentukan orientasi gerak dengan 

bertumpu pada roda atau cakram yang berotasi cepat pada sumbu. Gyrocope 

sensor bisa mendeteksi gerakan sesuai gravitasi atau dengan kata lain mendeteksi 

gerakan pengguna. Dalam sebuah game pertempuran untuk melihat situasi 

sekeliling harus menyapu layar searah terus menerus untuk berputar, dengan gyro 

sensor ini cukup berputar sesuai gravitasi seperti benar-benar melihat sekeliling. 

Dengan sensor gyro bisa melihat sebuah obyek 3 dimensi cukup berputar unguk 

melihat setiap sudut obyek tersebut. 
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I. Hasil Penelitian Sejenis 

1. Setiawan, 2015 rancang bangun permodelan 3D denah Universitas 

Muhamadiyah Purwokerto menggunakan Virtual Reality. Sebuah aplikasi 

yang dibuat untuk bertujuan dapat membantu para mahasiswa baru untuk 

mendapatkan informasi yang akurat tentang tata letak bangunan yang ada di 

Universitas Muhamadiyah Purwokerto menggunakan teknologi virtual 

reality. 

2. Parameswari, 2008 implementasi lingkungan virtual reality pada aplikasi 

bersepeda di UI dengan memanfaatkan kaca mata wireless 3 dimensi E-

Dimensio nal untuk PC. Mengetahui dan mendalami pemrograman animasi 

dari aplikasi virtual reality dengan peralatan dan kaca mata E-Dimensional 

yang dimiliki oleh Departemen Elektro FTUI. 

3. Jamaludin dan Santoso, 2011 model pembelajaran proses terjadinya hujan 

pada pendidikan anak usia dini (PAUD) berbasis multimedia. Terwujudnya 

CD Pembelajaran Proses terjadinya Hujan yang menarik dan memudahkan 

peserta didik dalam memahaminya. Terwujudnya CD Pembelajaran Proses 

terjadinya Hujan yang memenuhi unsur-unsur pembuatan CD Multimedia 

yaitu : informasi penarik perhatian, materi pembelajaran, simulasi/visualisasi 

dan latihan/evaluasi. 
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