
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan dunia teknologi sudah semakin maju, mengalami peningkatan 

dan hampir merata kesemua bidang, khususnya perkembangan teknologi dalam 

bidang pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan sebagai perantara penyampai 

pesan, guna meminimalkan kegagalan selama proses pembelajaran berlangsung. Di 

tingkat SMA jurusan IPA terdapat beberapa jenis mata pelajaran yang diajarkan, 

salah satunya mata pelajaran biologi. 

Biologi merupakan salah satu dari cabang ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup ialah suatu 

organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan 

lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Seiring 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, para ahli biologi kemudian 

menemukan suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup tersebut 

berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang kemudian dikenal dengan 

istilah klasifikasi (Pantiwati, 2016). 

Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu proses pengelompokkan 

makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Pada hakikatnya, 

klasifikasi makhluk hidup adalah cara yang digunakan untuk mengelompokkan 

makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu yang disebut takson. Tujuan 

dari klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mempermudah dalam mengetahui, 

menyesuaikan, dan mempelajari makhluk hidup (Rifa et al., 2020). Dalam sistem 

pengklasifikasian makhluk hidup terdapat banyak sekali jenisnya salah satunya 



 

 

kingdom animalia. Dalam kingdom animalia dibedakan menjadi dua jenis 

berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu hewan tak bertulang belakang 

(Invertebrata) dan hewan bertulang belakang (Vertebrata). Pada hewan 

invertebrata terdapat beberapa jenis klasifikasi salah satunya jenis hewan kelompok 

Mollusca. Hewan Mollusca umumnya hidup di laut meskipun ada juga yang hidup 

di darat. Tubuhnya lunak, berlendir, dan bermantel, biasanya dilindungi oleh 

cangkang zat kapur. Hewan Mollusca merupakan materi yang diajarkan di kelas X 

jurusan IPA pada SMA N 1 Penawar Aji. Dalam mata pelajaran ini membahas 

tentang bagian tubuh hewan Mollusca yang terbagi menjadi beberapa kelas yaitu 

Amphineura, Gastropoda, Cephalopoda, Scaphopoda, dan Pelecypoda. 

Pada saat ini metode pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian 

materi Hewan Mollusca yaitu menggunakan media buku dan papan tulis. Hal ini 

tentu membuat siswa menjadi bosan dalam mengikuti pembelajaran. Serta 

penyampaian materi seperti ini dirasa kurang informatif dan interaktif bagi siswa 

sehingga berdampak pada menurunnya minat siswa untuk belajar. Walaupun 

demikian berbagai teknologi dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran 

dengan menampilkan visual 3 dimensi dari objek hewan Mollusca Contoh 

penerapan teknologi itu adalah Augmented Reality. 

Augmented Reality sudah banyak dikembangkan dalam media pembelajaran. 

Penggunaan teknologi Augmented reality dalam bentuk media pembelajaran dalam 

penyampaian materi diharapkan dapat memberikan manfaat positif pada siswa. 

Pemanfaatan teknologi Augmented Reality mampu membuat kegiataan belajar 

menjadi lebih interaktif (Adrian, 2019). Berdasarkan dari permasalahan diatas, 

peneliti bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang diharapkan dapat 



 

 

mendukung siswa kelas X jurusan IPA di SMA N 1 Penawar Aji untuk mengenal 

Hewan Mollusca beserta   Habitatnya. Oleh karena itu peneliti merancang sebuah 

aplikasi “Penerapan Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran 

Pengenalan Hewan Kelompok Mollusca Beserta Habitatnya Berbasis 

Android” sebagai salah satu alternatif metode untuk meningkatkan minat siswa 

dalam menerima materi pelajaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah aplikasi berbasis augmented 

reality pada perangkat android yang diharapkan dapat membantu siswa kelas X 

jurusan IPA di SMA N 1 Penawar Aji dalam mengenal Hewan Kelompok 

Mollusca? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Pemilihan materi pengenalan hewan kelompok Mollusca yang dibuat 

dalam lingkungan augmented reality difokuskan berdasarkan buku dan 

modul pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas X SMA N 1 Penawar 

Aji. 

2. Pengenalan hewan kelompok Mollusca yang dibuat ke dalam model tiga 

dimensi adalah 10 jenis. 

3. Dalam pembuatan AR menggunakan media marker. 

 

4. Dalam pembuatan AR ini hanya menggunakan metode single image 

target atau single marker. 



 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi 

Augmented Reality pada perangkat mobile Andorid untuk siswa kelas X 

jurusan IPA di SMA N 1 Penawar Aji          yang diharapkan dapat membantu 

menarik minat siswa agar lebih interaktif dalam  proses pembelajaran. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

 

1.5.1 Bagi penulis 

 

1. Penulis dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapat pada 

saat ada dibangku kuliah. 

2. Pembuatan karya ilmiah sebagai bentuk ikut serta dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keilmuan IT. 

1.5.2 Bagi SMA N 1 Penawar Aji 

 

1. Membantu guru dalam proses belajar mengajar untuk 

mengenalkan siswa Kelas X Jurusan IPA di SMA N 1 Penawar 

Aji tentang hewan kelompok Mollusca beserta habitatnya 

melalui Aplikasi M.AR. 

2. Siswa dapat lebih mudah memahami bentuk tubuh Hewan 

Mollusca dengan habitatnya. 

 


