
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Media pembelajaran ialah sebuah perangkat atau perantara yang sangat berguna 

untuk mempermudah proses dalam belajar mengajar, untuk mengefektifkan 

komunikasi antara siswa dengan guru. Penggunaan media pembelajaran didalam 

proses belajar mengajar bisa juga membangun kemauan dan keinginan yang baru bagi 

siswa dan bahkan sampai memberi pengaruh psikologis untuk siswa. Di zaman 

globalisasi seperti sekarang mobile android menjadi kebutuhan tersier yang telah 

diutamakan. Semua orang, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa sudah 

memakai mobile android. Karena sudah canggihnya teknologi sekarang, maka sudah 

bisa dibuat aplikasi media pembelajaran berbasis mobile android (Rahman, dkk., 

2017).  

Smartphone adalah sebuah perangkat yang potensial untuk melakukan panggilan 

telepon sekaligus yang didalamnya memiliki fungsi PDA (Personal Digital Assistant) 

yang berfungsi seperti sebuah komputer, yang dapat digunakan untuk mengirim email, 

editing dokumen, membaca buku elektronik, menggunakan GPS. Selain itu, 

smartphone juga harus memiliki sistem operasi di dalamnya. Sistem operasi pada saat 

ini yang sangat populer adalah operation system Android. Android adalah mobile 

operation system yang menggunakan operation system Linux, tetapi telah dimodifikasi. 

Menurut Gartner perusahaan riset teknologi informasi mengumumkan hasil penelitian 

untuk penjualan smartphone global pada kuartal kedua tahun 2015 yang dimuat dalam 
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berita online CNN Indonesia,Minggu 23 Agustus 2015, memperlihatkan kedudukan 

Android dan iOS yang masih kuat dalam bisnis. Gartner mengatakan ada 329 juta unit 

smartphone terjual pada kuartal kedua tahun 2015. Sebanyak 319 juta unit merupakan 

perangkat yang berbasis Android dan iOS yang mewakili 96,8 persen pasar, dan 

Android masih mendominasi pasar operation system smartphone dengan 82,2 persen 

atau terjual sebanyak 271 juta unit. Hal ini membuktikan bahwa pengguna akan 

smartphone terutama Android sangat besar (Cholifah & Wibawa, 2016). 

Pemanfaatan teknologi banyak dirasakan dalam berbagai bidang pendidikan. Di 

dunia pendidikan, penerapan teknologi sangat berpengaruh terhadap keefektifan siswa 

dalam belajar dibandingkan jika hanya menggunakan buku sumber saja dimana masih 

rendahnya minat siswa dalam membaca buku yaitu sebanyak 70%. Dengan 

memanfaatkan teknologi, siswa akan lebih mudah untuk memahami materi seperti 

materi mengenai sistem gerak tubuh manusia yang dinilai sulit dipahami oleh siswa. 

Konsep yang kurang dimengerti siswa dalam materi ini adalah sub materi nama-nama 

tulang, membedakan bentuk tulang, dan hubungan antar tulang. Berdasarkan 

penjelasan di atas diketahui bahwa siswa membutuhkan media atau bahan sumber 

belajar lain agar dapat lebih mudah memahami materi ini, karena dalam materi ini 

terdapat pengkajian yang memerlukan visualisasi organ-organ yang berperan dalam 

sistem gerak. Hal ini dapat divisualisasikan dengan menggunakan teknologi animasi 

(Hidayat dan Mujahidudien, 2017). 

Augmented Reality adalah suatu teknologi baru yang kreatif dan dimanfaatkan 

untuk memperkenalkan sesuatu atau juga sebagai media untuk pelajaran. Augmented 

Reality adalah gabungan antara dunia virtula dengan nyata. Augmented Reality atau 
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yang sering disebut AR adalah teknologi dengan kemampuan mencampurkan objek 

maya dua dimensi (2D) ataupun tiga dimensi (3D) ke dunia nyata tiga dimensi (3D) 

lalu memperlihatkan objek-objek  maya ini ke dalam waktu yang langsung (real time). 

Bukan seperti realitas maya (virtual reality) yang semuanya mengubah kenyataan 

secara utuh, realitas tertambah (augmented reality) hanya sekedar untuk menambahkan 

ataupun memenuhi kenyataan (Maramis, dkk., 2016).  

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin membuat sebuah aplikasi yang 

memanfaatkan teknologi augmented reality untuk pengenalan tentang rangka, tulang 

dan sendi manusia dengan judul “PERANCANGAN AUGMENTED REALITY 

PENGENALAN JENIS-JENIS RANGKA, TULANG DAN SENDI MANUSIA 

UNTUK KELAS XI DENGAN METODE MULTIMEDIA DEVELOPMENT 

LIFE CYCLE” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat dan merancang model 3D rangka, tulang dan sendi 

menggunakan Maya?  

2. Bagaimana cara mengimplementasikan Augmented Reality ke dalam perangkat 

Android?  
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1.3 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi dikembangkan untuk perangkat dengan operation system android. 

2. Informasi mengenai rangka, tulang dan sendi disesuaikan dengan standar 

kompetensi yang terdapat pada buku Biologi kelas XI. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan dari penelitian : 

1. Penulis mampu menerapkan ilmu tentang animasi 3D modelling yang 

diterapkan pada aplikasi pengenalan rangka, tulang dan sendi manusia. 

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

3. Penulis mampu mengimplementasikan Augmented Reality ke dalam perangkat 

yang berbasis android. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari perancangan augmented reality ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Pemakai 

a. Memberikan informasi mengenai jenis-jenis rangka, tulang dan sendi 

yang terdapat pada manusia. 

b. Menarik minat belajar terutama siswa dengan menggunakan teknologi 

yang ada. 
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2. Untuk Peneliti 

a. Menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai teknologi 

augmented reality.  

3. Untuk Akedemisi 

a. Sebagai salah satu sarana untuk sumber pengetahuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian dengan sistematika penulisan yaitu 

sebagai berikut :  

 BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori dan prinsip-prinsip penunjang dalam penelitian & 

perancangan aplikasi. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi analisis tentang sistem aplikasi yang akan dibuat, langkah yang 

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan desain perancangan 

aplikasi yang akan dilakukan.  

BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 

Berisi penerapan dari desain aplikasi yang telah dibuat pada bab sebelumnya 

dan tahap pengujian sistem.  
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BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan serta batasan-batasan yang diambil berdasarkan hasil 

pengujian. Selain itu, ada juga berisi saran dari peneliti yang berguna untuk 

pengembangan aplikasi ini selanjutnya. 
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