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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

menyebabkan penggunaan smartphone di dunia semakin meningkat. Sistem operasi 

yang paling sering ditemui dalam smartphone adalah android. Android merupakan 

sistem operasi yang bersifat open source sehingga banyak pengembang yang 

tertarik untuk ikut mengembangkan sistem operasi ini, oleh karena itu 

perkembangan sistem operasi android menjadi sangat pesat. 

Perkembangan android yang semakin pesat tiap tahunnya membuat banyak 

bermunculan teknologi dan inovasi yang mendukung sistem operasi android, salah 

satunya adalah augmented reality. Augmented reality merupakan teknologi yang 

dapat menggabungkan benda maya dan dunia nyata. Augmented reality sendiri 

memiliki banyak manfaat bagi banyak bidang, contohnya bidang kesehatan, militer 

dan pendidikan. Augmented reality dapat diterapkan dalam dunia pendidikan 

karena dapat memberikan informasi yang praktis dan mudah dipahami. 

Penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia masih 

tergolong kurang dikarenakan proses belajar mengajar yang masih menggunakan 

cara tradisional dan pengadaan fasilitas yang tidak merata, hal ini juga berimbas ke 

dalam kegiatan sekolah minggu. Kegiatan belajar mengajar dalam sekolah minggu 

sedikit berbeda dengan kegiatan belajar mengajar pada sekolah pada umumnya 

karena tidak menggunakan buku cetak. Pada umumnya kegiatan belajar mengajar 

pada sekolah minggu dilakukan secara lisan yaitu guru menyampaikan materi 

secara lisan sehingga anak-anak kerap kali merasa bosan atau sulit memahami 

materi yang diberikan oleh guru. Disisi lain, guru juga sering merasa kesulitan 

untuk memvisualisasikan materi dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana. 

Berdasarkan permasalahan diatas dibutuh aplikasi berbasis android yang 

dapat membuat kegiatan belajar mengajar sekolah minggu menjadi lebih 

menyenangkan dan interaktif. Augmented Reality atau AR dapat dimanfaatkan 
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sebagai media pendukung pembelajaran bagi anak sekolah minggu serta dapat 

memudahkan guru sekolah minggu dalam memvisualisasikan bahan ajar.  

Augmented Reality atau AR yang berbasis android dipilih karena dapat 

memvisualisasikan objek secara tiga dimensi, serta mudah untuk digunakan 

sehingga membuat kegiatan sekolah minggu menjadi lebih menarik dan interaktif. 

Selain itu augmented reality yang berbasis android juga dapat meningkatkan 

imajinasi anak serta menumbuhkan wawasan anak didik dan guru sekolah minggu 

serta memudahkan guru sekolah minggu untuk menerapan teknologi di dalam 

kegiatan belajar mengajar dikarenakan tidak membutuhkan peralatan yang mahal 

dan rumit, karena hanya membutuhkan smartphone android yang tegolong murah 

dan mudah untuk digunakan. 

Berdasarkan penelitian dari Muhammad Wildan Anandasyah dan Budi 

Arifitama pada tahun 2020 yang berjudul “Aplikasi Augmented Reality Pengenalan 

Senjata Militer Modern Menggunakan Marker Based Tracking”[1], penelitian dari 

Irfan Syahputra, Edy Victor Haryanto, dan Muhammad Barkah Akbar pada tahun 

2020 yang berjudul “Implementasi Augmented Reality Dalam Pembuatan Media 

Informasi Wisata Sejarah Kota Medan Berbasis Android”[2], penelitian dari 

Prasetyo dan Abdul Meizar pada tahun 2020 yang berjudul “Perancangan Aplikasi 

Surah Al-Fatihah Augmented Reality Android Dengan Metode Marker Based 

Tracking”[3] , penelitian dari Edryanto, Irawan dan Effiyaldi tahun 2020 yang 

berjudul “Perancangan Aplikasi Augmented Reality Pengenalan Landmark Asia 

Tenggara Berbasis Android Pada Sdn 139/Iv Jambi”[4], penelitian dari Niko 

Rianto, Adi Sucipto dan Rakhmat Dedi Gunawan pada tahun 2021 yang berjudul 

“Pengenalan Alat Musik Tradisional Lampung Menggunakan Augmented Reality 

Berbasis Android”[5], maka peneliti ingin membuat sebuah aplikasi augmented 

reality yang dapat mempermudah guru dan anak-anak sekolah minggu dalam 

kegiatan belajar mengajar pada sekolah minggu serta membuat kegiatan belajar 

mengajar dalam sekolah minggu menjadi lebih menyenangkan dan interaktif.  

Penulis tertarik untuk membuat aplikasi augmented reality berbasis android 

dengan judul “Penerapan Augmented Reality Sebagai Media Pendukung 

Pembelajaran Bagi Anak Sekolah Minggu”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang masalah, maka 

permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah “Bagaimana membangun 

media pembelajaran interaktif menggunakan augemented reality dalam kegiatan 

belajar mengajar sekolah minggu?”  

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan sasaran media pembelajaran yang tepat dan tujuan dari 

penelitian dapat tercapai, penulis membatasi ruang lingkup aplikasi yang akan 

dirancang ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun berbasis Augmented Reality, 

2. Materi yang terdapat dalam aplikasi ini hanya berupa visualisasi benda-benda 

yang terdapat di Alkitab bagian Perjanjian Lama, 

3. Aplikasi ini membutuhkan marker untuk menampilkan objek, 

4. Marker tidak dapat di scan ditempat yang minim cahaya dan pada scan 

pertama, kamera harus didekatkan dengan marker, 

5. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan pada smartphone dengan sistem operasi 

Android Marshmallow (6.0) keatas. 

6. Resolusi optimal untuk aplikasi ini adalah layar dengan ukuran 720x1280 

pixels. 

7. Marker yang diunggah harus dibuat dengan format PNG 24 Bit. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah menghasilkan media 

pembelajaran interaktif berbasis teknologi augmented reality bagi guru dan anak-

anak sekolah minggu. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality ini 

diharapkan dapat meningkatkan minat belajar dan memberikan wawasan yang lebih 
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luas lagi bagi guru-guru dan anak-anak sekolah minggu serta memudahkan guru 

sekolah minggu dalam visualisasi materi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Pembahasan kuliah kerja praktek ini dibagi kedalam bab per bab untuk 

mempermudah didalam pembahsan sitem. Tiap bab masih merupakan satu kesatuan 

dengan menggunakan perincian sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang teori atau definisi 

tentang rancangan aplikasi yang dibuat. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan 

untuk menguraikan gambaran dari objek penelitian dan analisis 

dari semua permasalahan-permasalahan yang ada dimana masalah 

tersebut akan diselesaikan dengan penelitian ini. Selain itu bab ini 

juga membahas langkah pengembangan aplikasi dengan 

menggunakan model prototype dengan metode berorientasi objek 

dan UML (Unified Modeling Language) sebagai tools. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas secara tinjauan umum berisi tentang gambaran 

umum objek penelitian. Dan sub bab pembahasannya tentang 

implementasi dari aplikasi yang dibuat secara keseluruhan, serta 

menunjukkan hasil dari analisis sampai tahap implementasi dari 

perancangan aplikasi. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari laporan, 

menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah serta saran 

yang dapat diberikan pengguna rancangan ini. 


