
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa dari setiap menit bahkan setiap detik yang berlalu, 

teknologi secara terus menerus berevolusi dan tanpa kita sadari sesuatu yang terasa baru 

ternyata telah ketinggalan karena derasnya laju pertumbuhan teknologi ini. Perkembangan 

teknologi yang begitu pesatnya tentunya mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan 

seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi dan lain-lain. 

Pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam penunjang kesejahteraan juga harus 

mengikuti perkembangan teknologi ini. Salah satu contohnya ketika LCD proyektor mulai 

banyak dijual dengan harga terjangkau, hampir semua sekolah telah memiliki LCD proyektor 

untuk membantu sarana belajar mereka. Dari LCD proyektor ini akhirnya marak metode 

pembelajaran dengan memanfaatkan media digital seperti Slide Presentation maupun 

animasi.  Namun lama kelamaan siswa merasa bosan karena sudah terbiasa melihat animasi-

animasi tersebut, sehingga akhirnya metode pembelajaran ini lambat laun menjadi turun 

keefektifannya.  

Dilain pihak, para pengembang telah menemukan cara untuk menggabungkan object 

dunia maya ke dunia nyata, dan teknologi ini disebut Augmented Reality. Menggunakan 

sebuah kamera yang menangkap keadaan sekitar lalu diproses sehingga yang muncul di layar 

bukan hanya gambar keadaan sekitar namun juga ditambahkan object maya yang seolah-olah 

objek tersebut menyatu dengan dunia nyata secara realtime. 

Tidak hanya menggabungkan object namun teknologi terbaru dari Augmented Reality ini 

juga dapat membantu menampilkan suatu informasi serta mampu menerima input atau 

interaksi dari user melalui marker. Marker yang dapat digunakan untuk Augmented Reality 

juga kian menarik, yang awalnya hanya mampu mendeteksi marker berbentuk gambar hitam 

putih, secara bertahap berkembang sehingga mampu mendeteksi gambar berwarna dan yang 

paling mutakhir dapat mendeteksi suatu benda 3 dimensi dunia nyata. Perkembangan 

Augmented Reality tidak berhenti disitu saja, disatu sisi ketika para pengembang terus 
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menyempurnakan HTML5 agar menjadi semakin efisien dalam mengolah halaman web, 

Augmented Reality juga turut ambil bagian dengan menjadi compatible dengan HTML5, 

sehingga kini Augmented Reality bisa dijalankan di browser secara online.  

Melihat begitu menariknya teknologi ini, Augmented Reality memiliki potensi untuk 

dijadikan media pembelajaran karena selain kemampuannya yang menakjubkan, belum 

banyak masyarakat yang mengenal teknologi ini, sehingga para siswa yang melihat teknologi 

ini akan tertarik dan membangkitkan semagat belajar mereka. Dari latar belakang yang telah 

diuraikan maka penulis membuat tugas akhir dengan judul “RANCANG BANGUN 

APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR 

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI AUGMENT REALITY BERBASIS HTML5”.  

1.2 Perumusan Masalah  

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1.2.1. Bagaimana membangun aplikasi media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar 

menggunakan teknologi Augmented Reality yang dapat terus diperbarui kontennya? 

1.2.2. Bagaimana memanfaatkan HTML5 sebagai platform untuk membangun aplikasi media 

pembelajaran menggunakan teknologi Augmented Reality? 

1.3 Tujuan  

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:  

1.3.1. Dapat membangun aplikasi media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar menggunakan 

teknologi Augmented Reality yang dapat terus diperbarui kontennya. 

1.3.2. Dapat merancang aplikasi media pembelajaran menggunakan teknologi Augmented Reality 

menggunakan HTML5 agar bisa berjalan diberbagai platfrom.  

1.4 Batasan Masalah  

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini memiliki spesifikasi menengah 

atas, yaitu perangkat dengan processor minimal  Intel® Core™ I3 mengingat teknologi 

Augmented Reality membutuhkan system requirement yang tidak kecil. 
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1.4.2. Perangkat harus terhubung ke internet untuk dapat menggunakan fitur repositori online, 

namun untuk pemakaian diluar fitur tersebut tidak membutuhkan koneksi internet. 

1.4.3. Perangkat kamera yang digunakan harus memiliki resolusi yang cukup tinggi, minimal 

2MP dikarenakan marker yang digunakan adalah sebuah objek benda nyata. 

1.4.4. Konten yang tersedia merupakan materi pelajaran untuk siswa sekolah dasar terutama di 

bidang sains. 

1.5 Metodologi Penelitian  

1.5.1. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari literatur serta referensi dari media buku 

maupun online yang bertujuan untuk membantu berjalannya proses pembuatan aplikasi 

mulai dari tahap perancangan, desain, implementasi serta perawatan aplikasi. Literatur serta 

referensi yang dipakai berkaitan dengan teknologi terutama Augmented Reality dan HTML5, 

serta teknologi-teknologi pendukung seperti JavaScript. 

1.5.2. Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan, pengembang menentukan desain aplikasi seperti interface, 

relasi antar class, dan lain-lain. Penulis memberikan gambaran  tentang konsep user interface 

dan alur kerja yang akan diterapkan dalam aplikasi. 

1.5.3. Implementasi Perangkat Lunak 

Tahap implementasi merupakan tahap dimana rancangan yang telah dibuat sebelumnya 

dieksekusi kedalam kode-kode program menggunakan bahasa pemrograman yang telah 

dipilih dan menyatukan potongan-potongan program menjadi satu aplikasi utuh. 

1.5.4. Pengujian Sistem 

Pengujian kelayakan akan dilakukan menggunakan teknik pengujian whitebox, sehingga 

kesalahan yang terjadi di aplikasi ini dapat ditelusuri tidak hanya melalui uji coba 

fungsionalitas sitem namun sampai ke efektifitas kode program.  
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Selanjutnya akan dilakukan pengujian di lapangan dengan melibatkan siswa dan guru 

untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran menggunakan aplikasi ARTS terhadap 

minat dan kemampuan belajar anak. 

1.5.5. Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan pembuatan laporan dan dapat dipergunakan untuk 

pengembangan atau penelitian lanjutan. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penjelasan sistematika penulisan adalah Sistematika Merupakan suatu penjabaran secara 

deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari Bagian Awal, 

Bagian Isi dan Bagian akhir.  

1.6.1. BAB 1 (Pendahuluan) 

Pada bab ini disajikan Latar Belakang, Permasalahan, Perumusan Masalah, Kerangka 

Pemikiran, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan. 

1.6.2. BAB II (Tinjauan Pustaka) 

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau studi kasus 

yang sedang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai pendapat yang 

berhubungan dan bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis dan implementasi 

terhadap studi kasus yang akan dilakukan pada Bab IV 

1.6.3. BAB III (Analisa Masalah dan Penyelesaian) 

Pada Bab ini menyajikan analisa dan penyelesaian dari rumusan masalah yang sudah ada 

menjadi rancangan awal system. Rancangan tersebut bisa meliputi diagram, prototype dan 

beberapa bentuk penyajian perancangan yang lain yang sesuai dengan studi kasus yang 

diambil pada penelitian tersebut.  

1.6.4. BAB IV 

Pada bab ini disajikan bentuk implementasi dari studi kasus dan perancangan awal yang 

telah dibuat. Implementasi seluruhnya akan disajikan dalam bab ini. 
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1.6.5. BAB V 

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di pada masing-masing 

BAB sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan dan Saran. 


