
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi begitu cepat mempengaruhi berbagai media yang 

sudah ada. Hal itu mendorong manusia untuk semakin kreatif dalam mengelola 

ilmu pengetahuan sehingga mampu merubah pola pikir manusia untuk dapat 

berfikir secara efektif dan efisien agar tidak tertinggal dalam perkembangan di 

dunia teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi saat ini banyak melibatkan bidang pendidikan salah 

satunya pada proses pembelajaran yang bertujuan agar meningkatkan mutu 

pendidikan (Amir, 2017).  

Di dunia pendidikan sering kali kita temui fakta-fakta yang berkaitan dengan 

masalah pembelajaran antara lain, peserta didik sering bermain gadget saat guru 

menjelaskan materi, kondisi peserta didik yang duduk dibagian belakang sering 

meributkan dan membicarakan hal hal yang tidak terkait dengan pelajaran, serta 

karakter yang beraneka ragam yang mengakibatkan tingkat pemahaman materi 

yang berbeda sehingga menjadi kendala bagi guru atau pengajar untuk memilih 

metode atau model pembelajaran yang sesuai bagi para pelajar agar dapat 

memahami dengan baik materi yang diberikan. Pembelajaran akan lebih menarik 

perhatian pelajar jika menampilkan cara belajar dengan menarik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar.  

Salah satu bidang studi yang memegang peran penting dalam pendidikan 

adalah biologi. Biologi bukan hanya kumpulan istilah latin dan nama ilmiah yang 

harus dihapal, dalam pelajaran biologi terdapat berbagai materi yang diajarkan, 
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baik tentang manusia, hewan ataupun tumbuhan. Salah satu pembahasan yang ada 

didalamnya ialah Struktur luar (Morfologi) dan Fungsi atau peranan Tumbuhan 

yang di bahas dalam proses pembelajaran kelas X (sepuluh) semester 2. Pada 

materi ini pelajar harus melihat gambar pada slide powerpoint atau melihat pada 

buku jika tidak maka pelajar akan sulit untuk memahaminya. Akan tetapi, gambar 

yang terlihat pada buku tidak terlihat secara detail. Seperti halnya kebanyakan 

Sekolah dalam penyampaian materi pembelajaran guru biasanya menggunakan 

buku dan slide powerpoint untuk menjelaskan materi yang diajarkan, dimana 

buku memiliki kelemahan seperti kurang jelasnya gambar yang akan dibahas 

dalam materi ini. Pada mater ini yang dilakukan guru untuk dapat meningkatkan 

pemahaman pelajar ialah menyiapkan sample yang akan dibahas untuk materi ini 

yang terkadang guru pun kesusahan menyediakan sample karena terbatasnya 

tumbuhan yang sesuai dengan pembelajaran. 

Alternatif masalah diatas maka disarankan menggunakan media pembelajaran 

menerapkan model Augmented Reality (AR) dengan mengenalkan Struktur dan 

Fungsi Tumbuhan. Augmented reality merupakan ilmu digital yang mempelajari 

tentang cara menyatukan obyek maya atau semu kedalam dunia nyata kemudian 

diimplementasikan dalam waktu yang bersamaan,  dan  terdapat  integrasi  

antarbenda  dalam 3D, yaitu benda maya terintegrasi dalam dunia nyata. Sehingga 

sistem yang akan dibuat menjadi salah satu metode mengajar akan lebih bervariasi 

dan lebih menarik, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-

kata oleh guru. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan dan mencatat, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Berdasarkan kebutuhan tersebut 
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maka penulis memilih judul “Augmented Reality Struktur dan Fungsi 

Tumbuhan Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Platfrom Android”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang augmented reality struktur dan fungsi tumbuhan 

sebagai media pembelajaran berbasis platfrom android? 

2. Bagaimana implementasi augmented reality struktur dan fungsi tumbuhan 

sebagai media pembelajaran berbasis platform android yang dapat 

mempermudah penyampaian informasi dalam proses belajar mengajar? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan untuk memberikan batasan sesuai ruang  lingkup 

penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian 

ini : 

1. Materi yang disampaikan aplikasi hanya materi  struktur dan fungsi 

tumbuhan. 

2. Menggunakan Augmented Reality 

3. Hanya membatasi 20 tumbuhan yang tergolong dalam jenis tumbuhan paku, 

Lumut, Berbiji (terbuka dan tertutup) 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Mengembangkan Augmented Reality Struktur dan Fungsi Tumbuhan Sebagai 

Media Pembelajaran Berbasis Platform Android  

2. Perancangan aplikasi Augmented Reality Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Platform Android yang dapat 

meningkatkan pemahaman pelajar dengan media pembelajaran yang menarik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi pengajar dapat memudahkan penyediaan sample penyampaian informasi 

untuk proses belajar mengajar 

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan dalam mengimplementasikan 

teknologi  Augmented Reality 

3. Bagi pengajar dapat memudahkan melaksanakan pembelajaran karna 

memudahkan penyampaian informasi dengan media yang ada serta dapat 

memberikan alternative pengajaran yang baru sehingga mampu meningkatkan 

aktifitas dan hasil belajar siswa. 
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1.6  Sistematika penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan landasan teori tentang uraian dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang pembelajaran, struktur dan fungsi tumbuhan, 

Augmented Reality, Vuforia Standard Development Kit (SDK), Blender, Unity 

3D, CorelDraw, Metode MDLC, StoryBoard, Flowchart program, Android, dan 

pengujian ISO 25010. Materi yang diambil dapat merupakan pengertian dasar 

teori dari masalah yang sedang dikaji dan disusun sendiri oleh penulis sebagai 

tuntutan untuk memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini membahas mengenai kerangka penelitian aplikasi pembelajaran 

struktur dan fungsi tumbuhan.  

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai rancangan aplikasi pembelajaran struktur dan 

fungsi tumbuhan.  
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan pembahasan mengenai hasil implementasi sistem yang 

dibuat dengan menggunakan pengujian ISO 25010. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan mengenai simpulan dan saran dari laporan yang penulis 

buat. Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


