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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran digunakan guru sebagai perantara 

penyampaian materi dengan lebih sederhana dan menarik sehingga siswa dapat 

menyerap pembelajaran lebih mudah. Menurut Rudi Susilana dan Cepi Riyana 

(2007) kegunaan media secara umum adalah memperjelas pesan agar tidak terlalu 

verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, 

menimbulkan gairah belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

sumber belajar, memungkinkan siswa untuk belajar mandiri sesuai bakat dan daya 

tangkapnya. 

Dengan berkembangnya teknologi, media pembelajaran berbasis aplikasi 

interaktif semakin umum dan mudah digunakan, utamanya karena interaktivitas 

antara pengguna dengan aplikasi yang digunakan. Dengan keunggulan yang 

dimiliki, media pembelajaran berbasis aplikasi interaktif sangat membantu proses 

belajar dan mengajar. Salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat selama 

lima tahun terakhir adalah Augmented Reality, dengan dikenalkannya Pokemon GO 

pada tahun 2016. Saat ini teknologi Augmented Reality telah digunakan pada 

berbagai macam aspek kehidupan, seperti perniagaan daring, permainan 

Smartphone, hingga media pembelajaran interaktif. Teknologi tersebut kini relatif 

mudah untuk dikembangkan, salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan aplikasi berbasis Augmented Reality adalah Unity 3D 

dengan bantuan Vuforia Engine. 

Dalam dunia pendidikan Augmented Reality umumnya digunakan sebagai 

media pendukung pembelajaran bagi anak usia dini dan siswa sekolah dasar. Materi 

yang diangkat antara lain adalah panca indera manusia, jenis buah-buahan, jenis-

jenis hewan, serta bentuk huruf dan angka. Namun penggunaan Augmented Reality
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dalam pendidikan tidak hanya terbatas untuk kalangan anak usia dini dan siswa 

Sekolah Dasar, kini Augmented Reality telah banyak digunakan dalam materi 

pengetahuan umum, seperti penggunaan Augmtented Reality pada jenis batuan dan 

mineral, kuis cerdas cermat matematika menggunakan filter Instagram, dan 

penerapan Augmented Reality pada museum. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 14 Bandung merupakan salah satu 

SMK Negeri di kota Bandung yang berdiri pada tahun 1987 dan beralamatkan di 

jalan Cijawura Hilir nomor 341. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Bandung 

memiliki visi menjadi Sekolah unggulan di bidang seni rupa, kriya, dan teknologi. 

Dan misinya 1) Menghasilkan tamatan yang berakhlak mulia, berjati diri bangsa, 

berjiwa wirausaha, mampu bekerja di pasar global, dan mampu mengembangkan 

kecerdasannya, melalui penerapan 8 dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 2) 

Menjalin kemitraan dengan institusi atau lembaga terkait dalam negeri Dan atau 

luar negeri dalam tangka pengembangan serta peningkatan mutu pendidikan dan 

pelatihan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Kota Bandung sesuai dengan 

peluang dan potensi yang ada di sekolah maupun di masyarakat. 3) Meningkatkan 

mutu pelayanan, sikap profesional, jiwa pengabdian, dan perilaku teladan terhadap 

semua warga sekolah melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008. 

4) Menanamkan sikap cinta tanah air, wawasan kebangsaan dan peduli lingkungan 

melalui model-model pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sekolah 

Menengah Kejuruan 14 Bandung memiliki ragam jurusan yang bervariatif, yakni 

teknik bodi otomotif, kriya kayu, kriya logam, kriya kulit, kriya keramik, kriya 

tekstil, desain komunikasi visual, animasi, dan multimedia. Jurusan multimedia 

merupakan salah satu program keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 

Bandung yang menjadi unggulan. Jurusan ini dinilai sangat inovatif karena 

pembelajaran dilakukan dengan menggabungkan teknologi informasi dengan 

desain grafis dan animasi sebagai pengemasnya sehingga dibutuhkan dukungan 

yang inovatif juga dalam berjalannya proses kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran animasi 2D 3D kelas XI 

Multimedia dan observasi penulis selama melakukan kegiatan Program Pengenalan 

Lapangan Satuan Pendidikan (PPLSP) sebagai bentuk kerja sama Universitas 
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Pendidikan Indonesia di Kampus Cibiru dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

14 Bandung, ditemukan salah satu permasalahan yang dialami oleh guru adalah 

kurangnya variasi dan inovasi media pembelajaran yang selama ini digunakan 

dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini menyebabkan 

ketertarikan siswa yang menurun karena penggunaan media pembelajaran yang 

monoton. 

Mata pelajaran Animasi 2D 3D merupakan mata pelajaran yang wajib 

ditempuh oleh siswa kelas XI jurusan Multimedia di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 14 Bandung. Dalam pembelajaran animasi 2D 3D, siswa akan mempelajari 

sejarah, pengertian, dan pembuatan animasi 2 dimensi menggunakan aplikasi 

Adobe After Effects dan animasi 3D menggunakan aplikasi Blender 3D. Salah satu 

materi pokok bahasan dalam pembelajaran animasi 2D 3D adalah prinsip dasar 

animasi yang merupakan pondasi dari terciptanya sebuah animasi yang berkualitas. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Rudi Susilana dan Cepi Riyana 

bahwa Media dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, daya indera serta 

kendala yang dialami oleh guru saat berjalannnya kegiatan belajar mengajar di 

SMKN 14 Bandung. Penulis tergerak untuk mengembangkan dan menguji 

kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis Augmented Reality untuk mata 

pelajaran Animasi 2D dan 3D yang dipelajari oleh siswa kelas XI jurusan 

Multimedia. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis 

Augmented Reality yang akan digunakan di SMKN 14 Bandung? 

2. Apakah media yang telah dibuat layak untuk digunakan pada pembelajaran 

siswa kelas XI di SMKN 14 Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

pembuatan dari media pembelajaran berbasis Augmented Reality yang dibuat dalam 
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pembelajaran mata pelajaran animasi 2D 3D untuk siswa kelas XI jurusan 

Multimedia di SMK Negeri 14 Bandung serta menguji kelayakan media tersebut 

untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

1.4 Manfaat Penelitian  

A. Bagi pendidikan secara umum 

Media yang telah dikembangkan diharapkan dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran oleh guru dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar untuk 

mata pelajaran animasi 2D dan 3D, serta menjadi inspirasi dan pedoman untuk guru 

dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif yang lainnya. 

B. Bagi masyarakat secara umum 

Sebagai inspirasi serta referensi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis Augmented Reality dengan materi 

yang berbeda dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang pengetahuan umum. 

1.5 Struktur Organisasi Proposal Skripsi 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pedoman Penulisan Karya Tulis 

Ilmiah Tahun 2019, Struktur Organisasi Proposal Skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Bab I: Pendahuluan 

Bab ini akan menjelaskan struktur pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi. 

b. Bab II: Kajian Pustaka 

Bab ini akan menjelaskan mengenai pembahasan teori yang menjadi landasan 

dan berkaitan dengan jalannya penelitian,  

c. Bab III: Metode Penelitian 
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Merupakan penjelasan mengenai metode, desain penelitian, langkah 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian yang akan 

digunakan pada penelitian. 

d. Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Mencakup penjelasan dari penulis tentang hasil penelitian, temuan, teknis, 

serta tahapan yang dilakukan saat jalannya penelitian. 

e. Bab V: Kesimpulan 

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan pada Bab I beserta 

rekomendasi untuk pihak-pihak yang berkaitan untuk penelitian berikutnya


