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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, komputer memiliki

banyak manfaat di berbagai bidang manusia yaitu bidang informasi, edukasi,

bisnis dan komunikasi. Begitu banyak teknologi sebagai kebutuhan dalam

mempermudah aktivitas manusia sehari-hari, seperti aktivitas militer, pemerintah,

perkantoran, hiburan dan pendidikan. Salah satu teknologi komputer yang sedang

berkembang pada saat ini adalah Augmented Reality (AR). Augmented Reality

adalah sebuah teknologi untuk menggabungkan dunia nyata dan dunia maya.

Augmented Reality menggunakan kamera (real time) yang akan menangkap

sebuah gambar untuk menampilkan sebuah model visualisasi yang tentunya dapat

membantu aktivitas dalam sistem belajar mengajar.

Teknologi Augmented Reality (AR) telah dikembangkan pada iOS dan

Android. Sistem operasi mobile keduanya tentunya begitu tren di kalangan

masyarakat karena sangat mudah digunakan dan stylish, terutama pada platform

Android. Android adalah sistem operasi yang berbasis linux yang telah

dimodifikasi untuk digunakan di smartphone dan juga tablet PC.

Komponen Elektronika sangat cocok untuk dijadikan sebagai teknologi

Augmented Reality (AR) karena minimnya masyarakat tentang pengetahuan akan

bentuk dan fungsi dari sebuah komponen. Karena komponen elektronika berupa

sebuah alat atau benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian

elektronika yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaanya. Benda yang menempel

langsung pada papan rangkaian berupa PCB dengan cara di solder.
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SMK Nusantara 1 Kotabumi merupakan salah satu SMK yang beralamatkan di

Jalan Raya Kotabumi – Ketapang KM. 08 Prokimal Lampung Utara. SMK

Nusantara 1 Kotabumi mempunyai 4 program studi keahlian, yaitu Teknik

Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Ototronik, dan Teknik Elektro.

Siswa SMK Nusantara 1 Kotabumi berasal dari berbagai latar belakang

pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berbeda-beda dan sebagaian

diantaranya berasal dari sekolah yang mempunyai fasilitas minim, sehingga

pemahaman siswa mengenai teknologi informasi pun masih kurang. Lingkungan

sekolah sangat berperan penting dalam proses belajar siswa. Sarana prasarana

yang terdapat disekolah sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Sarana

prasarana yang tidak lengkap akan membuat proses pembelajaran akan terlambat.

Begitu juga dengan peran guru dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh

guru dalam menyampaikan materi kepada siswa.

Pada penelitian ini akan dikembangkan aplikasi pembelajaran pengenalan

elektronika untuk siswa yang dapat menampilkan komponen-komponen

elektronika secara digital dengan pemanfaatan teknologi Augmented Reality.

Aplikasi Augmented Reality ini menyediakan informasi dalam bentuk  digital dan

multimedia. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah  para siswa untuk

mempelajari komponen elektronika melalui model 3 dimensi yang disajikan pada

smartphone android. Teknologi Augmented Reality sangat potensial sebagai

sarana edukasi dan dengan aplikasi ini diharapkan dapat menambah rasa tertarik

dan keingintahuan para siswa yang ingin lebih mengenal komponen elektronika

beserta fungsinya.
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1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang mendasari

penelitian ini adalah:

Bagaimana mengembangkan aplikasi komponen elektronika berbasis

Android dengan teknologi Augmented Reality sehingga berguna untuk media

pembelajaran.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk merancang dan

mengimplementasikan aplikasi smartphone yang menampilkan komponen

elektronika secara menarik dengan penerapan Augmented Reality, sehingga dapat

digunakan di dalam media pembelajaran.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan untuk memberikan batasan sesuai ruang

lingkup penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah batasan masalah dalam

penelitian ini:

1. Aplikasi pembelajaran pengenalan komponen elektronika diimplementasikan

menggunakan Unity3D dan Vuforia.

2. Aplikasi berbasis Augmented Reality Menggunakan Metode Markerless.

3. Menampilkan jumlah model 3D dan dibuat menggunakan Blender.

4. Markerless menggunakan simbol komponen elektronika.

5. Markerless menggunakan ukuran A5

6. Menggunakan 12 komponen elektronika
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1.5. Manfaat/Konstribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua

pihak yang terlibat.

1. Bagi pihak Sekolah, dapat menambah fasilitas dan meningkatkan daya tarik

dalam proses belajar.

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan keahlian dalam

mengimplementasikan aplikasi augmented reality daam pembelajaran

pengenalan komponen elektronika.

3. Bagi mahasiswa atau peneliti lain, dapat menjadikan penelitian ini sebagai

referensi penelitian mengenai augmented reality.

1.6. Keaslian Penelitian

Ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan terkait dengan

Augmented Reality, diantaranya seperti yang di jelaskan pada tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No. Penulis Tahun Pembahasan Kontribusi saran

1 Andi
Irmayana
, Ahyana

(2015) Aplikasi
Pengenalan
Simbol
Komponen
Elektronika
Menggunakan
Augmented
Reality Berbasis
Android

memberikan
informasi
tentang simbol
komponen
elektronika
berupa nama,
fungsi dan
gambar

Memberikan
tampilan
objek yang
lebik detail

2 Ahmad
Asyroful

Huda

(2015) Perancangan
Augmented
Reality Jenis-
Jenis Hewan
Sebagai Media
Pembelajaran
Anak Tk Aba
Kreaga

Menghasilkan
sebuah aplikasi
yang dapat
menampilkan
suatu objek
bangunan
kedalam
bentuk 3d

Mengurai
delay pada
saat objek
hendak
ditampilkan
agar aplikasi
ini lebih real
time
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Tabel 1.1. Keaslian Penelitian (lanjutan)

No. Penulis Tahun Pembahasan Kontribusi saran

3 Muhammad
Rifa’i1, Tri
Listyorini,
Anastasya
Latubessy

(2014) Penerapan
Teknologi
Augmented
Reality Pada
Aplikasi
Katalog
Rumah
Berbasis
Android

menghasilkan
sebuah aplikasi
yang dapat
menampilkan
model rumah
3D dalam
lingkungan
augmented
reality

Aplikasi akan
menampilkan
dengan baik
jika device
smartphone
support sesuai
yang telah di
tentukan

4 Iwan
Sonjaya

(2013) Penerapan
Teknologi
Augmented
Reality
Pengenalan
rumah Adat
di Indonesia

menghasilkan
tampilan model
rumah adat yang
jelas, marker
harus dalam
keadaan utuh,
bersih dan posisi
antara marker
dan webcam
tidak boleh
melebihi 45
derajat

Untuk
menghasilkan
tampilan
model rumah
adat yang
jelas, marker
posisi antara
marker dan
webcam tidak
boleh melebihi
sudut 45
derajat

5 Andry
Chowanda,

Bayu
Kanigoro

(2011) Pengaturan
Tata Letak
Perabotan
Rumah
Dengan
Augmented
Reality

menerapkan
teknologi
augmented
reality untuk
membantu
pengaturan tata
letak perabotan
rumah

Penelitian ini
harus
melakukan
perhitungan
jarak marker
pada kamera


