
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam sistem pembelajaran modern saat ini, siswa tidak hanya berperan 

sebagai penerima pesan, tapi siswa juga bertindak sebagai komunikator atau 

penyampai pesan. Dalam kondisi seperti itu, maka terjadi apa yang disebut dengan 

komunikasi dua arah bahkan komunikasi banyak arah. Dalam komunikasi 

pembelajaran, media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

Media  pembelajaran  yang  digunakan  untuk  mendukung  proses  kegiatan  

belajar mengajar  saat  ini  khususnya  pada  mata  pelajaran  IPA  pengenalan 

metamorfosis hewan masih menggunakan buku pelajaran dan menggunakan bahan 

praktek alat peraga. Alat peraga yang tersedia tidaklah banyak sedangkan jumlah siswa 

di kelas kurang lebih ada 30 anak, tentu hal ini akan menimbulkan suasana yang kurang 

mendukung bagi siswa-siswi pada saat proses belajar mengajar berlangusng sehingga 

pemahaman atau penguasaan materi yang didapat kurang maksimal.  

Saat ini tidak jarang ditemui kasus pada siswa-siswi SD ataupun anak-anak 

yang masih kecil sudah menggunakan smartphone di tempat-tempat keramaian yang 

dilakukan hanya untuk memainkan permainan atau bermain internet dan membuka 

sosial media tidak banyak yang menggunakan smartphone untuk mencari pengetahuan 

yang ada di internet, maka dari itu aplikasi ini nantinya akan membantu anak-anak 

dalam belajar atau mengenali hewan-hewan yang bermetamorfosis dari jenis hewannya 

hingga lamanya proses metamorfosis itu berlangsung, jadi dapat menambah minat 

belajar bagi si anak dan dapat memaanfaatkan smartphone sebagai alat untuk belajar 

sambil bermain.  

Dunia pendidikan dewasa ini memasuki era dunia tekonologi, di mana kegiatan 

pembelajaran menuntut pemakaian banyak media. Lebih-lebih pada kegiatan 

pembelajaran saat ini yang menekankan pada keterampilan proses, maka dengan 
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adanya media tekonolgi diharapkan dapat membantu memajukan media pendidikan 

yang ada di Indonesia. Augmented Reality tidak hanya digunakan dalam kesehatan, 

militer, dan hiburan tetapi juga dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Oleh karena 

itu dengan memanfaatkan teknologi augmented reality ini akan dibangun sebuah 

aplikasi pengenalan metamorfosis pada hewan sehingga nantinya siswa sekolah dasar 

lebih memahami proses metamorfosis tersebut. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan : 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengenalan metamorfosis 

hewan menggunakan augmented reality sebagai media pembelajaran bagi 

siswa sekolah dasar? 

2. Bagaimana memanfaatkan teknologi augmented reality sebagai media 

pembelajaran untuk siswa sekolah dasar? 

3. Bagaimana pengaruh aplikasi pengenalan metamorfosis hewan terhadap 

pemahaman siswa sekolah dasar? 

1.3. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi media pembelajaran 

metamorphosis yang ada di sekolah menggunakan augmented reality.  

1. Merancang bangun aplikasi pengenalan metamorphosis hewan menggunakan 

augmented reality sebagai media pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. 

2. Memanfaatkan teknologi augmented reality sebagai media pembelajaran untuk 

siswa sekolah dasar. 

3. Dengan aplikasi ini siswa dapat memahami proses metamorphosis hewan. 

1.4. Batasan Masalah  

Agar pembahasan masalah ini dapat terarah, maka perlu adanya suatu batasan 

masalah. Maka perlu ditetapkan batasan-batasan masalah yang akan dibahas, yaitu: 

1. Perangkat yang digunakan adalah mobile device dengan Sistem Operasi IOS. 
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2. Smartphone yang digunakan memiliki spesifikasi yang memenuhi standar 

penggunaan augmented reality. 

3. Marker yang digunakan berbentuk mainan katak, kupu-kupu, dan kumbang. 

4. SDK yang digunakan menggunakan Wikitude (SDK). 

 

1.5. Metodologi Penelitian  

A. Studi Pustaka  

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang 

diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, 

karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-

ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak 

maupun elektronik lain.  

B. Pengumpulan Data 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data yang akan digunakan 

untuk proses klasifikasi. Data yang dikumpulkan merupakan proses metamorphosis 

dari telur hingga dewasa. Selain proses metamorphosis, pengumpulan data juga 

meliputi hasil tes minat siswa. 

C. Analisa dan Desain Sistem 

Tahap analisa merupakan penerjemahan dari hasil pengumpulan data yang akan 

menjadi variabel input sistem. Menentukan kriteria yang akan digunakan oleh sistem 

dalam menentukan optimasinya. Desain  adalah  proses  multi  langkah  yang  fokus  

pada  desain  pembuatan program perangkat lunak. 

D. Implementasi Perangkat Lunak  

Tahap implementasi berupa barisan kode dan hasil pengujian. Implementasi 

dilakukan berdasarkan hasil desain dan analisa menggunakan bahasa pemrograman 

java. Tahapan ini merupakan tahapan paling penting, karena merupakan proses 
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penerjemahan dari proses sebelumnya yakni desain dan analisa. Dalam hal ini peneliti 

melakukan pengkodean menggunakan bahasa pemrograman java dan basis data untuk 

penyimpanan yaitu Wikitude.  

E. Uji Coba dan Evaluasi 

Tahapan ini dapat dilakukan uji coba dan evaluasi terhadap sistem yang telah 

dibangun. Sistem dikatakan sukses apabila mampu memberikan hasil optimasi dari 

masukan yang diberikan pada sistem.  

F. 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.  

A. BAB 1 Pendahuluan 

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

Kerangka Pemikiran, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan. 

B. 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 

C. BAB III Analisa dan Perancangan Sistem 

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.  
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D. BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini disajikan bentuk implementasi dari studi kasus dan perancangan 

awal yang telah dibuat. Implementasi seluruhnya akan disajikan dalam bab ini. 

E. BAB V Penutup 

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

masing Bab sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan dan Saran.  


