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BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiongkok adalah negara dengan angka kepadatan penduduk yang cukup

tinggi dan termasuk dalam golongan negara maju. Keterbatasan rakyat Tiongkok

dalam berbahasa internasional “Bahasa Inggris” tidak membuat mereka lumpuh

akan prestasi justru mereka dapat bersaing dan mengimbangi perkembangan

zaman baik dibidang akademik maupun non akademik.

Prestasi, disiplin dan semangat yang dimiliki masyarakat Tiongkok

menjadi tolok ukur pelajar mancanegara untuk menempuh pendidikan di negara

ini, contohnya terjadi di kota Changzhou. Yang mana Changzhou merupakan kota

di negara Tiongkok yang terletak di bagian selatan provinsi Jiangsu dengan luas

4.372 kilometer persegi yang rupanya juga menjadi lokasi tujuan pelajar untuk

melanjutkan pendidikan.

Diantara banyaknya pelajar mancanegara yang menduduki kota Changzhou,

Mahasiswa Indonesia termasuk di dalamnya. Meningkatnya angka mahasiswa

Indonesia di kota ini memenuhi syarat dapat dibentuknya himpunan PPIT

Changzhou yang merupakan cabang dari PPIT (pusat). Adapun fungsi dari

himpunan ini adalah menaungi mahasiswa Indonesia dan komunitas yang ada di

Changzhou.

PPIT Changzhou baru dibentuk pada tahun 2019 sehingga sangat

memerlukan dukungan dari seluruh mahasiswa Indonesia untuk turut serta

mewujudkan himpunan yang baik dan bermanfaat, namun realitanya dukungan

mahasiswa Indonesia terhadap himpunan tersebut masih kurang. Metode

Pengenalan PPIT Changzhou yang dilaksanakan secara langsung yaitu saat ada
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perkumpulan (rapat PPIT) dirasa membosankan sehingga terdapat beberapa

mahasiswa yang memilih tidak hadir dalam agenda rapat. Kurangnya apresiasi

dari mahasiswa Indonesia membuat tujuan untuk mewujudkan PPIT Changzhou

sebagai himpunan yang bermanfaat tidak berjalan maksimal.

Hal ini dikarenakan media pengenalan terkait PPIT Changzhou sangat

terbatas. Untuk itu diperlukan suatu multimedia interaktif himpunan mahasiswa

sebagai media pengenalan di PPIT Changzhou yang menarik.

Oleh karena permasalahan di atas, penulis merancang sebuah multimedia

interaktif yang dapat mengenalkan PPIT Changzhou sebagai himpunan

mahasiswa Indonesia di Kota Changzhou. Multimedia interaktif ini berisi

pengenalan tentang PPIT Changzhou, komunitas, dan mahasiswa Indonesia di

Changzhou yang diambil dari beberapa sumber valid.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibuat sebuah karya tulis/proposal

tugas akhir yang berjudul “Multimedia Interaktif Himpunan Mahasiswa Indonesia

di PPIT Changzhou Sebagai Media Pengenalan Dengan Menggunakan Adobe

Flash CS6”. Dengan adanya multimedia yang interaktif ini diharapkan mahasiswa

Indonesia lebih mengenal dan mengapresiasi adanya himpunan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang dihasilkan dari penjelasan diatas :

1. Bagaimana membuat rancangan multimedia interaktif himpunan mahasiswa

Indonesia di PPIT Changzhou sebagai media pengenalan yang baik dan

menarik dengan menggunakan Adobe Flash CS6?
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2. Bagaimana dampak yang dirasakan dengan adanya multimedia interaktif

dibuat?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Merancang multimedia interaktif sebagai media pengenalan yang baik

dengan tampilan menarik menggunakan Adobe Flash CS6.

2. Merancang multimedia interaktif yang bermanfaat sehingga dapat

menumbuhkan semangat dan dukungan mahasiswa Indonesia terhadap

himpunan mahasiswa di PPIT Changzhou

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan diatas maka diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mahasiswa Indonesia lebih mudah dalam mengenal fungsi dari PPIT

Changzhou dengan media pengenalan yang menarik dan tidak membosankan

2. Tumbuhnya semangat mahasiswa Indonesia untuk turut mendukung kegiatan

yang diselenggarakan PPIT Changzhou.


