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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada saat ini pengguna perangkat smartphone sudah banyak digunakan 

berbagai kalangan. Dengan teknologi yang ada di smartphone dapat dimanfaatkan 

juga sebagai media pembelajaran, sehingga dapat digunakan dimanapun dan 

kapanpun. Para developer software smartphone telah mengembang teknologi 

Augmented Reality (AR) dimana teknologi ini memanfaatkan kamera yang ada 

pada smartphone (Adami dan Budihartanti, 2016). Teknologi AR merupakan 

elemen digital yang ditambahkan ke dalam dunia nyata secara waktu nyata (data 

real-world) dan mengikuti keadaan lingkungan yang ada di dunia nyata serta dapat 

diterapkan pada perangkat mobile. Penggunaan AR saat ini telah menyebar 

kesegala bidang seperti pada bidang hiburan, bidang periklanan, kesehatan, militer 

hingga kebidang edukasi (Saputro dan Saputra, 2014). 

Menurut Erwanto (2019), media pembelajaran saat ini di SMK-SMTI Bandar 

Lampung yaitu menggunakan, modul dan buku paket, sementara untuk yang 

berbentuk visualnya menggunakan gambar dan poster 2D. Padahal pembelajaran 

tentang sistem pencernaan manusia ini termasuk penting dalam kurikulum 

pendidikan. Namun pembelajaran sistem pencernaan manusia masih dilakukan 

secara konvensional. Menurut Mauludin, dkk (2017) Selama ini makanan yang 

telah kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh kita 

melainkan harus dicerna terlebih dahulu oleh organ-organ pencernaan. Bagian dari 

organ dalam saluran pencernaan ini meliputi rongga mulut, kerongkongan 

(esofagus), hati, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus (Shabrina 
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dan Upahita, 2018). Menurut Saputro dan Saputra (2014) menjelaskan bahwa 

penyampaian materi belajar khususnya pada pelajaran biologi yang mempelajari 

sistem pencernaan manusia yang dilakukan secara konvensional, tentunya hal ini 

akan membuat siswa-siswi kurang maksimal pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung, karena pembelajaran masih berupa teks dan untuk bentuk visual masih 

berupa gambar 2D.  

Dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality, diharapkan siswa-siswi 

SMK-SMTI Bandar Lampung dapat memahami dan mempelajari organ-organ 

sistem pencernaan manusia secara visual berupa tampilan 3D melalui aplikasi yang 

dinamakan “Pencernaanku” dengan bantuan marker learning card. Marker ini 

berisi gambar dari anatomi sistem pencernaan manusia yang digunakan sebagai 

identitas dari objek 3D yang akan ditampilkan pada aplikasi. Metode 

pengembangan pada penelitian ini menggunakan Multimedia Development Life 

Cycle (MDLC) model Luther. Sedangkan untuk pengujian sistemnya, penulis 

menggunakan standar kualitas International Organization of Standardzation (ISO) 

25010, adapun aspek yang akan diuji adalah aspek Functional Suitability, aspek 

Operability, dan aspek Transferability. Kelebihan dari aplikasi Pencernaanku 

adalah menampilkan organ-organ sistem pencernaan manusia secara 3D diatas 

marker learning card, maka penulis akan menghasilkan “Aplikasi Augmented 

Reality Sistem Pencernaan Manusia Menggunakan Marker Learning Card” 

yang diharapkan adanya pengembangan metodologi pembelajaran alternatif bagi 

siswa-siswi SMK-SMTI Bandar Lampung dalam mempelajari sistem pencernaan 

manusia. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitan ini adalah belum adanya metodologi 

pembelajaran alternatif pada SMK-SMTI Bandar Lampung yang menggunakan 

aplikasi terutama menggunakan Augmented reality. Dengan masalah yang ada 

Bagaimana membangun aplikasi Augmented Reality sistem pencernaan manusia 

menggunakan marker learning card ? 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 

1. Organ-organ pencernaan yang akan ditampilkan diaplikasi ini yaitu mulut, 

kerongkongan (esofagus), hati, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 

2. Pembuatan Aplikasi ini menggunakan Software UNITY, Vuforia SDK dan 

3ds Max. 

3. Aplikasi ini dibatasi menampilkan informasi tampilan 3D dari organ-organ 

sistem pencernaan manusia beserta penjabaran fungsi dari organ-organ 

yang ditampilkan 

4. Tampilan 3D organ-organ sistem pencernaan manusia hanya dapat 

ditampilkan dengan menggunakan marker learning card 

5. Aplikasi Augmented Reality ini dapat dijalankan pada smartphone berbasis 

Android minimal versi 4.4.2 (Kitkat) 

6. Pengguna utama aplikasi adalah responden dari SMK-SMTI Bandar 

Lampung. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi Augmented Reality sistem 

pencernaan manusia yang diharapkan mampu menjadi alternatif pembelajaran baru 
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tentang sistem pencernaan manusia pada mata pelajaran biologi bagi siswa-siswi di 

SMK-SMTI Bandar Lampung. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat penilitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan 

ilmu pengetahuan  

2. Membantu siswa-siswi melihat dan memahami tampilan visual dari organ-

organ sistem pencernaan yang ada didalam tubuh manusia secara 3D 

3. Dapat menjadi media pembelajaran alternatif bagi siswa-siswi beserta 

guru.  

 


