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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kominfo memperkirakan pada tahun 2018 terdapat lebih dari 100 juta orang 

yang dinyatakan sebagai pengguna aktif smartphone, dan 30 juta diantaranya 

digunakan remaja (Ramayani, 2018). Riset yang dikeluarkan pada artikel lain 

dihalaman kominfo menyayangkan rendahnya pemanfaatan teknologi terutama 

smartphone dalam kegiatan pendidikan. pemanfaatan teknologi informasi dapat 

memberikan manfaat yang besar apabila dapat digunakkan secara bijak, salah 

satunya dengan memanfaatkan teknologi dalam bidang pendidikan (Budiman, 

2017). 

Media pembelajaran merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi 

smartphone dalam bidang pendidikan. Umumnya media pembelajaran menjadi 

salah satu alat dalam proses belajar mengajar. (Zulhelmi, Adlim dan Mahidin, 

2017) menyatakan bahwa seluruh hal yang dapat dipergunakan untuk memotivasi 

pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan dan keterampilan pembelajaran sehingga 

dapat menciptakan terjadinya proses belajar. 

Salah satu materi pelajaran yang membutuhkan media pembelajaran adalah 

pengenalan bentuk bangunan, khususnya utilitas bangunan. Utilitas bangunan 

diajarkan sejak semester awal ditahun pertama siswa SMK mulai belajar dijurusan 

masing-masing. Luasnya pembahasan serta banyaknya jenis utilitas bangunan 

membuat siswa sulit untuk mengidentifikasi berbagai bentuk utilitas bangunan. 

Sebagai contoh, beberapa siswa sering tertukar dalam mengidentifikasi jenis 

utilitas bangunan dasar pada bagian sanitasi dan plambing. Hal ini didukung oleh 

pernyataan salah satu tenaga pengajar pada SMKN 2 Bandarlampung, Bapak 
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Supriyanto, yang menyebutkan bahwa siswa kesulitan dalam memahami bentuk 

visual dari obyek utilitas bangunan karena sejauh ini proses pengenalan bentuk 

utilitas bangunan hanya dilakukan dengan memberikan gambar melalui gambar 

yang ada dibuku pelajaran, atau prototipe. 

Perkembangan teknologi smartphone yang terus meningkat mendorong 

media pembelajaran yang statis untuk dapat berubah menjadi lebih dinamis dan 

dapat menampilkan visualisasi objek utilitas bangunan secara lebih baik dan lebih 

riil. Seiring dengan tuntutan kebutuhan tampilan dengan kualitas yang lebih baik 

untuk membangun virtual world menjadi lebih nyata, terdapat perkembangan pada 

dunia teknologi yaitu Augmented Reality. Augmented Reality merupakan salah satu 

teknologi yang sedang berkembang pesat hampir diseluruh dunia, namun 

pemanfaatannya di Indonesia belum terlihat signifikan terutama disektor 

pendidikan.  

Teknologi Augmented Reality menawarkan teknologi visual yang 

menggabungkan objek dunia virtual kedalam tampilan dunia nyata secara real time 

(Azuma, 1997). Augmented Reality sendiri mendapatkan skor yang tinggi pada 

penilaian dari segi kemudahan dalam penggunaannya. Dengan memanfaatkan 

teknologi augmented reality dan smartphone yang dikombinasikan langsung 

dengan materi yang bersumber dari buku pokok pembelajaran, utilitas bangunan 

dapat digambarkan dengan lebih nyata melalui pemodelan virtual augmented 

reality yang akan serupa dengan beda aslinya yang tertera pada buku materi milik 

siswa. 

Permasalahan siswa yang sulit untuk menggambarkan dan mengingat bentuk 

utilitas bangunan akan menyulitkan siswa dalam proses belajar, serta menyulitkan 
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guru dalam menyampaikan informasi lebih lanjut. Karena bentuk dari utilitas 

bangunan merupakan hal yang fundamental bagi siswa, terutama siswa dari jurusan 

bangunan. Ketika siswa tidak mampu memahami dan mengidentifikasi sebuah 

utilitas bangunan, yang terjadi adalah siswa tidak dapat memami dan mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan kondisi serta kebutuhan yang disebutkan sebelumnya untuk 

membantu siswa SMK dalam proses belajar mengidentifikasi utilitas bangunan, 

maka peneliti mengusulkan untuk meneliti “Perancangan Aplikasi Pengenalan 

Utilitas Bagunan untuk Siswa SMK menggunakan Augmented Reality  

(Studi Kasus : SMKN 2 Bandarlampung)”. Dengan harapan mampu 

meningkatkan minat belajar siswa SMK dalam mempelajari tentang utilitas 

bangunan, serta mampu membuat siswa dapat mengingat lebih cepat berbagai jenis 

utilitas bangunan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat 

diusulkan oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana merancang aplikasi pengenalan utilitas bagunan dengan 

menggunakan augmented reality? 

2. Bagaimana rancangan aplikasi pengenalan utilitas bangunan mampu 

membantu siswa dalam proses belajar tentang utilitas bangunan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan pada saat proses penafsiran, maka penelitian ini akan 

dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan alat/tools Unity Vuforia dalam proses 

perancangan aplikasi pengenalan utilitas bangunan dengan Augmented 

Reality. 

2. Penelitian perancangan aplikasi pengenalan utilitas bagunan terkhusus pada 

pengenalan dasar Sanitasi instalasi toilet. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Menghasilkan rancangan aplikasi untuk pengenalan utilitas bangunan 

dengan Augmented Reality yang dapat menjadi salah satu alternatif bagi 

siswa dalam proses mengidentifikasi jenis utililtas bangunan. 

2. Mengetahui apakah aplikasi pengenalan utilitas bangunan dengan 

Augmented Reality ini dapat membantu proses pembelajaran siswa dalam 

mengidentifikasi jenis utilitas bangunan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat menghasilkan rancangan terbaik untuk aplikasi 

pengenalan utilitas bangunan bagi siswa SMK terutama pengenalan bagian 

plambing dan sanitasi sebagai dasar pengetahuan siswa SMK jurusan 

bangunan. 
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2. Diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih mudah diakses serta 

tidak membosankan bagi siswa dalam proses pembelajaran pengenalan 

utilitas bangunan.

 


