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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang 

Biologi adalah salah satu kelompok ilmu pengetahuan alam dengan objek dan 

permasalahan yang berkaitan dengan fenomena alam dan berbagai permasalahan 

dalam kehidupan. Hakikat belajar biologi adalah interaksi siswa dengan 

lingkungannya. Materi belajar biologi meliputi tumbuhan, hewan, monera, fungi, 

dan protista. Objek tersebut dikaji dari tingkat molekul sampai tingkat bioma. 

Pengkajian terhadap objek belajar yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang 

ataupun tidak dapat ditemukan di sekitar lingkungan belajar dapat menimbulkan 

kesulitan memahami konsep. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan 

menggunakan media belajar sehingga materi yang abstrak dapat 

divisualisasikan(Riastuti 2006).  

Materi sel merupakan salah satu materi yang terdapat dalam pelajaran biologi. 

Pada tingkat sekolah, materi sel diberikan di SMA kelas XI  semester gasal. 

Kajian utama materi sel diantaranya adalah konsep sel. Sel tumbuhan dan hewan, 

serta mekanisme transpor. Salah satu yang menjadi hambatan pada pembelajaran 

tentang sel adalah bayangan bagaimana mempelajari sesuatu yang ukurannya 

sangat kecil dengan berbagai komplesitas dan kerumitan yang ada didalamnya, 

sehingga tidak cukup penjelasan mengenai sel hanya dengan memberikan konsep-

konsep secara teoritis. Objek materi sel yang sebenarnya bersifat nyata tetapi 

menjadi abstrak bagi siswa apabila hanya dipelajari dengan metode ceramah. 

Salah satu kesulitan dalam menyajikan konsep sel adalah bahwa konsep yang 

digambarkan berukuran mikroskopis. Keabstrakan ini menyebabkan siswa tidak 

dapat memahami materi struktur dan fungsi sel secara utuh. (Winarno 2009). 

Melalui wawancara dengan salah satu siswa kelas XI MIPA di SMA 1 BAE 

Kudus diperoleh informasi bahwa penggunaan sumber belajar masih terbatas pada 

media cetak seperti buku paket dan LKS. Pemanfaatan sumber belajar lain seperti 

CD interaktif, audiotape, videotape, CD-ROM, atau media pembelajaran 
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elektronik lainnya jarang digunakan. Hal ini disebabkan sumber belajar sangat 

terbatas, padahal sarana dan prasarana seperti laboratorium komputer dan LCD 

sudah tersedia. Metode ceramah masih menjadi unggulan dalam menyampaikan 

materi biologi tanpa adanya dukungan media. Oleh karena itu, solusi yang dirasa 

tepat untuk mengatasi terbatasnya media sebagai sumber belajar siswa pada mata 

pelajaran biologi khususnya materi struktur dan fungsi sel tumbuhan yaitu dengan 

mengembangkan media pembelajaran. Terkait dengan hal tersebut, supaya 

pengembangan media pembelajaran dapat digunakan secara efektif sebagai 

sumber belajar, media yang dirancang perlu melalui beberapa tahapan, yaitu 

identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi 

produk. 

Beberapa penelitian yang memanfaatkan teknologi untuk membantu 

efektivitas proses pembelajaran memanfaatkan teknologi Augmented Reality.  

Augmented Reality (AR) adalah suatu lingungan yang memasukkan objek virtual 

3D ke dalam lingkungan nyata. AR mengizinkan penggunaannya untuk 

berinteraksi secara real-time(Gorbala dan Hariada, 2010). Penggunaan AR saat ini 

telah melebar ke berbagai aspek dalam kehidupan kita dan diproyeksikan akan 

mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan 

penggunaan AR sangat menarik dan memudahkan penggunannya dalam 

mengerjakan sesuatu hal, seperti contohnya pada proses pembelajaran materi 

disekolah. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan 

memanfaatkan teknologi AR, informasi pada buku materi sel tumbuhan yang 

biasa digunakan pada pembelajaran siswa sebenarnya dapat ditambahkan dengan 

bentuk informasi 3D yang ditampilkan secara virtual yang nantinya menggunakan 

perangkat smartphone. Siswa bukan hanya dapat melihat bagian buku AR dengan 

detail, tetapi lingkungan pada marker juga akan terasa lebih nyata dengan adanya 

animasi pendukung seperti nukleus, ribosom, dan lain lainnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi android yang dapat menampilkan 

model organel sel 3D dalam lingkungan Augmented Reality sehingga dapat 
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membantu para siswa untuk mengetahui dengan baik materi organel sel tumbuhan 

yang dipelajari. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang coba penulis 

angkat adalah : 

1) Bagaimana merancang sistem Augmented Reality untuk belajar organel sel 

tumbuhan ? 

2) Bagaimana mengimplementasikan Augmented reality kedalam materi organel 

sel sebagai alat pembelajaran siswa ? 

3) Bagaimana kehadiran Augmented Reality dapat menunjang belajar siswa yang 

menggunakannya ? 

1.3. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari penyimpangan dari judul dan tujuan yang sebenarnya serta 

memfokuskan permasalah agar tidak meluas, maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Objek yang digunakan dalam aplikasi hanya berupa organel sel tumbuhan. 

2) Aplikasi yang dibuat untuk perangkat bersistem operasi android. 

3) Aplikasi ditujukan kepada siswa sekolah menengah atas kelas XI jurusan 

MIPA SMA 1 BAE Kudus. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari merancang dan membangun aplikasi ini adalah sebagai alat 

pembelajaran bagi siswa dalam belajar materi sel tumbuhan dengan dibangun 

menggunakan augmented reality sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

belajar selain buku paket Biologi. 
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1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari perancangan dan pembangunan aplikasi ini adalah : 

1) Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan penulis mengenai pengetahuan teknologi Augmented 

Reality dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh 

dibangku kuliah. 

b. Dalam jangka pendek berguna sebagai dasar penyusunan skripsi agar 

dapat memperoleh data yang akurat dan terbaru. 

c. Sebagai jangka panjang, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam usaha pemecahan masalah pendidikan. 

2) Bagi Siswa 

a. Sebagai materi untuk menguji kemampuan siswa dalam menerapkan teori 

yang diperoleh dalam perkuliahan dengan kenyataan  yang ada 

dilapangan.  

b. Dapat dijadikan sebagai perbandingan atau literature dimasa  yang akan 

datang dalam menyusun laporan, serta referensi perpustakaan. 

 


