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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada zaman ini, smartphone sudah menjadi konsumsi masyarakat setiap 

harinya. Perkembangan telekomunikasi mobile juga dapat langsung dinikmati oleh 

kalangan pelajar. Android menjadi salah satu smartphone teknologi terbaik yang 

saat ini sedang berkembang. Hampir semua pelajar menggunakan smartphone 

android tersebut. Banyaknya pelajar dari kalangan SD, SMP dan SMA 

menggunakan smartphone yang tidak digunakan untuk alat komunikasi saja tetapi 

dapat sebagai media pembelajaran. 

Tata Surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah 

bintang yang disebut Matahari dan semua objek yang terikat dengan gaya 

gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk delapan planet yang sudah diketahui 

orbitnya dan jutaan benda langit lainnya seperti asteroid, meteor dan komet 

(Admiranto, 1999). Matahari menjadi pusat dari tata surya di mana anggota tata 

surya yang lain beredar mengelilingi matahari pada lintasannya masing-masing. 

 Mempelajari ilmu tata surya dengan menggunakan buku akan membuat 

jenuh pelajar, karena metode dalam pembelajaran ilmu tata surya didalam buku 

hanya meliputi gambar dan teks saja. Pembelajaran merupakan suatu konsep yang 

mencerminkan proses belajar sesungguhnya (interaksi pengajar dan yang diajar), 

konsep pembelajaran biasanya menggunakan teknologi informasi sehingga 

penyampaian materi akan lebih cepat (Lubis, 2013). Untuk mempelajari ilmu tata 

surya dibutuhkan tampilan yang harus sesuai dengan aslinya dilihat dari rotasi, 

revolusi dan bentuk dari benda – benda yang ada di tata surya. Sehingga dirasa 

efektif apabila aplikasi pembelajaran tata surya 3D hadir berbasis android yang 

akan mempermudah pemahaman pelajar untuk mempelajari ilmu tata surya. 

Dengan adanya tingkat pemahaman dalam mempelajari ilmu tata surya, 

disini penulis memberikan kemudahan pada pelajar tingkat SD untuk memberikan 

solusi terbaru, dengan menyediakan aplikasi pembelajaran yang berjudul 

“RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN VISUAL REALITY 
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TATA SURYA DAN BENDA-BENDA LANGIT BERBASIS ANDROID“ 

sebagai bentuk media sarana pembelajaran yang dapat membantu para siswa SD 

untuk mempelajari ilmu tata surya melalui smartphone. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengimplementasikan media pembelajaran ilmu tata surya pada 

aplikasi berbasis android sebagai sarana pembelajaran ? 

2. Bagaimana mengenalkan dan memberikan pembelajaran ilmu tata surya 

terhadap siswa SD ? 

1.3  Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari tujuan, maka berikut 

adalah beberapa batasan masalah : 

1. Aplikasi ini dioperasikan dalam platform Android. 

2. Segala permasalahn aplikasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari 

buku Tata Surya. 

3. Aplikasi ini ditujukan bagi siswa SD. 

4. Materi dalam media pembelajaran ini hanya berisikan sistem Tata Surya 

dasar. 

5. Aplikasi memberikan evaluasi kepada siswa tentang pemahaman materi 

sebanyak 50 pertanyaan dan akan menampilkan 10 pertanyaan secara random 

setiap evaluasi.  

1.4 Tujuan  

1. Dapat membangun aplikasi berbasis android sebagai media pembelajaran 

ilmu tata surya. 

2. Sebagai media evaluasi pendidikan dan informasi ilmu tata surya bagi siswa 

SD. 

1.5  Metodologi 

a) Studi Pustaka dan Analisa 
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Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi pembelajaran tata surya benda 

langit dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur yang perlu dipelajari 

mempelajari buku, artikel dan situs yang terkait. Mempelajari literatur 

mengenai design tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga 

mudah dikenali oleh user. 

b) Analisa kebutuhan aplikasi 

Analisis sistem menggambarkan proses kegiatan yang akan diterapkan dalam 

sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan agar sistem dapat 

berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan. 

c) Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini 

dapat menggunakan diagram UML sebagai representasi design yang dibuat. 

d) Implementasi Metode 

Pada Bagian ini akan dilakukan perancangan aplikasi pembelajaran tata surya 

benda langit. Langkah pertama adalah melakukan instalasi unity. Kemudian 

melakukan coding program. 

e) Pengujian Sistem 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat pada 

emulator android sebelum tahap pengujian device smartphone yang asli untuk 

mengetahui dan memperbaiki kesalahan pada program. 

f) Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Buku laporan proyek akhir ini disusun menjadi 5 bab antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang pemilihan judul skripsi 

perancangan tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi 
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Pembelajaran Visual Reality Tata Surya dan Benda-Benda Langit 

berbasis Android”, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan perancangan 

aplikasi yang akan dibangun Adapun landasan teori tersebut adalah 

kajian pustaka, aplikasi, Unity, UML, tata surya dan aplikasi. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis 

sistem meliputi arsitektur sistem, deskripsi sistem, analisis 

kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non fungsional, use case 

dan use case skenario, sedangkan perancangan sistem meliputi 

activity diagram, sequence diagram, class diagram dan 

perancangan antarmuka. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan membahas pengimplementasian aplikasi yang 

telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman dan pengujian 

aplikasi yang telah dibangun. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan bab serta saran-saran yang diharapkan agar aplikasi ini 

dapat bermanfaat bagi pengguna aplikasi. 


