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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi memang dua hal yang tidak terpisahkan, 

seiring perkembangan waktu, capaian teknologi masa sekarang ini sudah mulai 

semakin canggih dan dengan hal tersebut pula proses pembelajaran serta 

pencarian informasi menjadi lebih mudah dan lebih praktis, begitu juga dengan 

kebutuhan manusia untuk memperoleh informasi semakin banyak sehingga 

dengan segala sesuatu yang bersifat praktis sangat digemari masyarakat dewasa 

ini. Salah satunya ialah banyaknya aplikasi – aplikasi pembelajaran  yang 

diterapkan pada teknologi informatika, dapat dilihat pada instansi – instansi 

pendidikan yang bersifat formal dan non – formal yang menggunakan teknologi 

komputer untuk memudahkan para peserta didiknya dalam mencari informasi dan 

ilmu pengetahuan. 

Salah satunya adalah multimedia, teknologi ini digunakan sebagai 

alternatif bagi pelaku pendidikan untuk membuat gebrakan cara pembelajaran 

yang canggih, mudah penggunaannya dan dengan tampilannya yang menarik juga 

dapat menjadi pemicu untuk belajar dan lebih efektif dalam dunia pendidikan. 

Sejak multimedia dikenal, banyak sekali aplikasi yang menyertakan fungsi-fungsi 

multimedia di dalamnya dan hingga sekarang perkembangannya semakin 

meningkat saja. Hal tersebut tidak luput dari berkembangnya teknologi perangkat 

keras dan perangkat lunak yang tersedia dan dapat dengan mudah kita akses pada 

komputer yang semakin mudah pemakaiannya dan terjangkau harganya. Dengan 

penggunaan multimedia yang merupakan kombinasi teks, seni, suara, foto, 

animasi dan video. Semua indra hampir harus dipakai semua, baik penglihatan, 

pendengaran, dan peraba sehingga membuat teknologi ini semakin digemari 

banyak kalangan. 

Berbagai macam jenis informasi dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan 

dapat menggunakan teknologi multimedia, salah satunya adalah ilmu fotografi 

yang dapat menggunakan teknologi ini. 
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Modern ini fotografi merupakan hal yang sering kita temui di kehidupan 

sehari-hari dan sudah menjadi lifestyle diberbagai kalangan masyarakat, 

banyaknya organisasi-organisasi pendidikan fotografi juga menjamurnya 

komunitas-komunitas yang menjadi wadah berkumpulnya pecinta fotografi 

sebagai tempat sharing dan belajar fotografi, kebanyakan dari mereka hanya 

sekedar belajar mandiri (otodidak) mengandalkan buku pedoman maupun modul-

modul yang mengajarkan fotografi ataupun praktek langsung di lapangan untuk 

mempelajari fotografi dengan cara sharing dari teman satu komunitas dan 

mendatangkan pemateri untuk memberikan ilmu fotografi tersebut. Dan terkadang 

ilmu yang biasanya didapat oleh pelaku tersebut terbatas dan tidak semua materi 

dasar fotografi yang bisa diserap dengan baik dan terkadang terlewatkan begitu 

saja karena terkendala alat, ruang dan waktu juga karena kesibukan-kesibukan 

seperti pekerjaan ataupun pendidikan umum lain bagi para pelajar. Maka dari itu 

pembelajaran fotografi haruslah bisa lebih praktis, terorganisir, tertata rapi dan 

lebih menarik agar materi dasar yang seharusnya sangatlah penting tidak lagi 

terlewatkan dan ditinggalkan begitu saja bagi pelaku fotografi sehingga dapat 

melanjutkan untuk belajar fotografi ke tingkat selanjutnya yang lebih profesional.  

Pada kesempatan ini penulis ingin membuat salah satu program 

pembelajaran fotografi berbasis multimedia interaktif agar memudahkan para 

pecinta fotografi untuk bisa memahami dan lebih tertarik untuk belajar dasar-

dasar fotografi dengan lebih praktis, bisa dijalankan dengan fleksibel dan 

menghilangkan kendala keterbatasan alat berupa kamera. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat kita ketahui bahwa rumusan yang 

harus dikerjakan oleh penulis adalah bagaimana merancang program aplikasi 

pembelajaran dasar-dasar fotografi yang interaktif, fleksibel dan lebih mudah 

dipahami bagi penggunanya. 

a. Apa saja materi dasar fotografi yang akan disajikan pada aplikasi ini? 

b. Bagaimana perancangan aplikasi pembelajaran dasar fotografi ini? 

c. Bagaimana perancangan tutorial dan simulasi dari materi-materi yang 

disajikan? 
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1.3 Batasan Masalah 

a. Parameter ilmu fotografi dasar yang ada pada aplikasi ini yaitu 

pembelajaran macam-macam kamera, eksposur yang diwakili dengan 

penambahan dan pengurangan kecerahan untuk normalling cahaya, 

pemilihan komposisi, pengenalan aksesoris fotografi dan pengenalan dasar 

kategori fotografi. 

b. Aplikasi ini dirancang dengan bentuk tutorial dan simulasi pembelajaran 

sebagai bagian dari multimedia interaktif atau non-linear yang mana 

dengan demikian pengguna akan tertarik untuk menggunakannya serta 

dapat lebih mudah menjalankan dan memahaminya. 

c. Pada pengenalan macam-macam kamera, aksesoris fotografi dan 

pengenalan dasar kategori fotografi penulis menyajikan materi dengan 

slide gambar, kemudian pada materi komposisi penulis akan menyajikan 

format video perbandingan pemilihan komposisi baik dan yang kurang 

baik dalam pengambilan foto.  

d. Aplikasi ini berjalan pada Android dan pada proses normalling cahaya 

dengan menggunakan program open source berupa library yaitu OpenCV 

untuk melakukan modifikasi objek Mat pada gambar pada aplikasi dengan 

menaikkan dan menurunkan kecerahan sesuai kebutuhan dan kondisi 

cahaya saat pemotretan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Aplikasi pembelajaran dasar-dasar fotografi ini bertujuan untuk membantu 

para peminat fotografi yang sedang mendalami ilmu fotografi dapat senantiasa 

belajar fotografi dengan praktis dan fleksibel dapat dilakukan dimana saja dan 

tanpa memerlukan banyak waktu dan biaya untuk mempelajari ilmu dasar 

fotografi. Maka dalam hal ini penulis ingin mengembangkan aplikasi ini sebagai 

modul dasar yang akan digunakan pada unit kegiatan mahasiswa dalam bidang 

fotografi di Universitas Muhammadiyah Malang. 
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1.5 Metodologi  

Tahapan – tahapan dalam pelaksanaan tugas akhir yaitu: 

1. Identifikasi Kebutuhan 

Pada tahapan ini penulis akan mengidentifikasi apa saja yang akan 

dibutuhkan pada pembuatan aplikasi dan melakukan studi kelayakan dan 

studi terhadap kebutuhan pemakai, meliputi model interface, teknik 

prosedural dan teknologi yang akan digunakan. 

2. Desain cepat 

Pada tahapan ini penulis akan merancang desain dari aplikasi ke dalam 

bentuk yang lebih dimengerti oleh pengguna. 

3. Pembuatan Prototipe 

Pada tahap ini penulis akan merancang desain berupa contoh antarmuka 

yang sudah bisa dijalankan yang akan dikembangkan pada aplikasi ini. 

4. Evaluasi 

Program yang sudah jadi diuji, kemudian jika ada kekurangan pada 

program bisa ditambahkan pada tahap perbaikan. 

5. Perbaikan Prototipe 

Perbaikan program yang sudah jadi, sesuai dengan kebutuhan konsumen.                                           

Kemudian dibuat program kembali dan di evaluasi sampai semua 

kebutuhan  terpenuhi. 

6. Implementasi Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan pengimplementasian program aplikasi dan 

hasil akhir aplikasi berupa pembelajaran dasar fotografi yang dapat 

dijalankan oleh pengguna seperti yang diharapkan. 

7. Pembuatan Laporan 

Kegiatan ini dilakukan setelah tahapan identifikasi kebutuhan dilakukan 

dan akan berjalan sampai dengan pembuatan aplikasi ini selesai dan sesuai 

dengan tujuan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terbagi dalam 5 (lima) bab, uraian singkat mengenai 

masing-masing bab adalah sebagai berikut : 
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Bab I Pendahuluan. 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang pembuatan Tugas Akhir, 

rumusan masalah yang dihadapi, batasan-batasan dari masalah yang dibahas, 

tujuan yang diharapkan untuk mengatasi permasalahan,  metode perancangan dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori 

Merupakan pembahasan tentang teori-teori yang di gunakan yang relevan 

dengan topik skripsi, dari mulai teori yang bersifat umum, khusus, sampai teori 

tentang perangkat lunak yang mendukung perancangan dan sistematika penulisan. 

Bab III Analisa dan Perancangan Sistem  

Berisikan uraian tentang analisa masalah, penyelesaian masalah yang di 

hadapi, analisa aplikasi usulan, metode kerja usulan termasuk di dalamnya 

flowchart, algoritma program dan struktur data yang digunakan. 

Bab IV Implementasi 

Berisikan uraian tentang bagaimana cara menjalankan program, kelebihan 

dan kekurangan program serta analisa hasil yang dicapai oleh program yang telah 

di kembangkan. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil implementasi dan pengujian, kesimpulan harus dilakukan dengan 

tajam dan jelas. Sedangkan saran berisi tentang usulan-usulan terhadap 

penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang dikaji. 


