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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan dunia, ilmu pengetahuan semakin 

berkembang dan semakin dipelajari. Ilmu pengetahuan biasanya dirangkum dalam 

sebuah buku yang sering disebut buku ensiklopedia. Dalam penjelasan di buku 

hanya berisikan teori dan gambar dua dimensi. Hal ini menimbulkan rasa malas 

bagi masyarakat untuk mempelajari tentang sistem Tata Surya. Hampir semua 

elemen dari anak-anak sampai dewasa lebih tertarik pada teknologi komputer. 

Alasan inilah yang menyebabkan banyaknya lembaga atau orang yang mencoba 

membuat sistem pembelajaran ilmu pengetahuan berbasis teknologi komputer. 

Augmented Reality (AR) adalah penggabungan benda-benda nyata dan maya di 

lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata. Tidak seperti 

realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, AR hanya sekedar 

menambahkan atau melengkapi kenyataan dengan mengijinkan penggunanya 

untuk berinteraksi secara real-time terhadap sistem. Pembelajaran yang 

memanfaatkan AR merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat. Berdasarkan 

hal tersebut, penulis mencoba membangun sebuah aplikasi pembelajaran Tata 

Surya dengan menggunakan Augmented Reality. Sehingga dapat menarik 

masyarakat agar mau mempelajari sistem Tata Surya dengan metode augmented 

reality. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Pada tulisan ini, permasalahan yang menjadi fokus utama adalah 

“Bagaimana membangun aplikasi web pembelajaran tatasurya 3D berbasis 

augmented reality dengan metode FlarToolkit?” 

 

1.3  Batasan Masalah 

Dalam Penelitian ini, Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu: 

1. Pembuatan sistem berbasis augmented reality menggunakan Adobe 

Flash. 

2. Objek Tatasurya yang akan dibahas adalah Tatasurya untuk Sekolah 

Dasar. 

3. Implementasi ini menggunakan library dari Flartoolkit. 

4. Studi kasus untuk pembelajaran Sekolah Dasar kelas enam. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi web pembelajaran 

tatasurya 3D berbasis augmented reality dengan metode FlarToolkit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

augmented reality dan mengaplikasikan ke dalam bentuk ARPlanet, 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wahana pembelajaran 

mengenai tatasurya yang menarik bagi siswa/siswi Sekolah Dasar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, skripsi ini disusun dan dibagi atas 5 (lima) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut. 

Bab I: Pendahuluan 

Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan membahas tentang teori – teori penunjang tentang 

augmented reality, FlarToolkit, Marker, 3DS Max, Papervision 3D, Adobe 

Flash Professional, Webcam, Hough Transform, Tatasurya. 

Bab III: Metodologi dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang metode dan perancangan sistem aplikasi web 

pembelajaran tatasurya berbasis augmented reality dengan metode hough 

transform. 

Bab IV: Implementasi dan Pengujian 

Bab ini membahas tentang pengimplementasian sistem yang dibuat serta 

hasil pengujian terhadap sistem tersebut. 

Rancang Bangun ..., Muhamad Baresi, FTI UMN, 2013



4 
 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh bab-bab yang 

sudah dibahas serta saran yang didapatkan untuk memperbaiki penulis ini 

kedepannya. 
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