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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang tidak dapat terlepas dari kehidupan 

setiap warga negara. Di Indonesia terdapat undang-undang yang secara khusus 

diatur agar warga negaranya memiliki minimum standar kompetensi. Undang-

undang pasal 34 memastikan setiap warga negaranya bertanggung jawab dengan 

pendidikannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 

2008 tentang wajib belajar menyatakan hak masyarakat mengikutsertakan anaknya 

untuk mengikuti pendidikan dari usia 6 tahun hingga 15 tahun, kebijakan ini 

memastikan pendidikan reguler mengikuti jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Pemerintah juga menetapkan rancangan pembelajaran 

dalam bentuk kurikulum yang nantinya dijadikan acuan untuk rangkaian 

pembelajaran selama satu tahun.  

Dalam kurikulum tahun 2013 (Kurtilas) khususnya pelajaran Matematika 

(dalam bentuk integrasi tematik) untuk pelajar SD, terdapat kompetensi dasar untuk 

pemahaman bangun ruang. Materi pemahaman bangun ruang meliputi mengenal, 

mengurai dan menyusun jaring-jaring, memilahkan dan mengelompokkan bangun 

ruang berdasarkan sifat geometrisnya (Badan Penelitian dan Pengembangan, 2013).  

Meskipun pemahaman anak-anak (siswa) terhadap operasi pengukuran 

sudah sangat konkret hingga menguasai dasar dari aktivitas persepsi, pembelajaran 

mengenai bangun ruang termasuk rumit dan tidak dijabarkan sepenuhnya sampai 

umur antara 8 dan 11 (Piaget, dkk., 2013). 
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Buku yang dikarang Richard E.Clark (2012) yang mereferensi dari jurnal 

milik Robert B. Kozma menjelaskan bahwa pembelajaran dengan media sebagai 

suatu proses pelengkap yang representasinya dibangun dan prosedur yang 

dilakukan dapat dilakukan oleh pelajar ataupun oleh medium.  

Android merupakan Operating System (OS) untuk perangkat smartphone 

yang penjualannya mendominasi pasar hingga kuarter ketiga pada tahun 2016 (IDC, 

2016). Android juga merupakan platform yang mendominasi mindshare di antara 

platform lain (Wilcox dkk., 2016). Maka pengembangan aplikasi mobile berbasis 

Android merupakan keputusan yang tepat, melihat banyaknya perangkat yang 

terjual dan popularitasnya di antara para developer. 

Augmented reality, seperti antarmuka grafis lainnya, memberikan 

kemampuan untuk membawa informasi yang dapat digunakan dalam spektrum 

visual dalam real time dimanapun keberadaannya (Kipper & Rampolla, 2013). 

Augmented reality (AR) adalah teknologi yang memadukan antara dunia nyata 

(Real World) dengan dunia maya (Virtual World). Harapan dengan adanya 

teknologi perpaduan ini, pengguna (masyarakat) dapat lebih paham dengan 

informasi yang disampaikan (Martono, 2011). 

Teknologi AR juga memiliki potensi sebagai aplikasi edukasi selain 

kegunaannya dalam sains maupun teknik. Para peneliti di universitas Singapore 

telah mengembangkan sebuah sistem yang dapat menangkap gerakan/motion 

capturing, sehingga dapat diterapkan pada model komputer untuk meniru gerakan 

penari. Ketika hasil simulasi dilihat dengan AR, pelajar dan pengajar dapat 

merasakan performa (dalam konteks ini simulasi) dari sudut manapun sesuai 

keinginan, untuk memodifikasi adegan, mengkritik tindakan, ataupun hanya 
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sebatas menikmatinya. Dalam implementasi bidang edukasi, penting untuk 

mengetahui efektivitas alat visualisasi canggih seperti AR untuk jenis-jenis 

instruksi tertentu, yang mana cukup menguntungkan bagi pelajar, dan apa yang 

mungkin mendukung instruktur (Shelton, 2002). 

Bertolak dari kebutuhan pembelajaran mengenai bangun ruang dalam 

kurikulum SD serta potensi perancangan dan pembangunan aplikasi augmented 

reality untuk dikemas menjadi media pembelajaran alternatif, dibuatlah penelitian 

dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Media Pembelajaran Bangun Ruang Tiga 

Dimensi dengan Teknologi Augmented Reality” Studi Kasus: Sekolah Dasar 

Katolik Sang Timur Ciledug. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan utama yaitu bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi 

media pembelajaran bangun ruang tiga dimensi dengan teknologi augmented 

reality? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembangunan aplikasi ini, batasan-batasan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut. 

 Konten materi dalam aplikasi berasal dari pelajaran Matematika jenjang SD 

mengenai bangun ruang (kubus, balok, kerucut, limas segi empat, dan tabung) yang 

disesuaikan dengan bahan ajar dari buku pegangan siswa tema 4: Era Globalisasi 
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dan tema 5: Wirausaha yang digunakan oleh siswa kelas 6 Sekolah Dasar Katolik 

Sang Timur Ciledug. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi media 

pembelajaran bangun ruang tiga dimensi dengan teknologi AR.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah membantu siswa SD untuk mempelajari 

materi bangun ruang dengan media teknologi interaktif.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan skripsi dirincikan sebagai berikut. 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang pemilihan judul skripsi “Rancang 

Bangun Aplikasi Media Pembelajaran Bangun Ruang Tiga Dimensi 

dengan Teknologi Augmented Reality (Studi Kasus: Sekolah Dasar 

Sang Timur Ciledug),” rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi dasar teori beserta sumbernya yang digunakan dalam 

penelitian skripsi. Teori yang digunakan dalam penelitian: 

augmented reality, media pembelajaran, sifat-sifat bangun ruang, 
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graph, breadth first search, depth first search, hedonic motivation 

system adoption model, dan likert scale. 

 

3. BAB III METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi metodologi penelitian dalam bentuk studi literatur, 

perancangan aplikasi, pembangunan aplikasi, pengujian aplikasi dan 

analisis hasil pengujian aplikasi. Perancangan aplikasi disajikan 

dalam bentuk use case diagram, class diagram, sequence diagram, 

activity diagram, dan mock-up tampilan grafis antarmuka aplikasi.  

4. BAB IV  IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi laporan testing dan implementasi aplikasi yang 

dilaksanakan di SD Sang Timur Ciledug beserta hasil analisisnya.  

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 
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