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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Dengan berkembangnya teknologi seiring dengan perkembangan zaman 

manusia sangat mudah dalam mendapatkan informasi dalam berbagai bidang, 

salah satunya pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan teknologi sangat 

berkembang pesat, dengan munculnya aplikasi-aplikasi pembelajaran berbasis 

mobile yang memudahkan dalam proses pendidikan. Salah satunya teknologi yang 

berkembang dalam pendidikan yaitu teknologi Augmented Reality (AR), dimana 

teknologi ini memudahkan dalam pendidikan dengan mengenalkan berbagai objek 

3D. Augmented Reality (AR) atau dalam bahasa indonesia Realitas Tertambah 

adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga 

dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan 

benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. (Panji,2014) 

Pada pembelajaran siswa baru SMK jurusan kriya keramik, kususnya 

siswa baru kelas satu yang belum mengenal nama alat dan fungsi alat pembuatan 

keramik. Dimana pembelajaran hanya mengenalkan gambar dan teks, dimana 

gambar dan teks ditampilkan menggunakan slide proyektor atau gambar dua 

dimensi. Pada pembelajaran tersebut terlihat kurang menarik dalam mengenalkan 

nama alat dan fungsi alat pembuatan keramik. Pada Teknologi Augmented Reality 

dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran untuk mengenalkan alat pembuatan 

keramik dalam bentuk 3D. Pada aplikasi ini tidak hanya menampilkan objek 3D, 
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dimana objek yang muncul dapat berinteraksi dengan objek lain dengan 

mendekatkan objek.  

Pembelajaran yang lebih interaktif salah satunya menggunakan 

Augmented Reality dengan metode multi marker. Dimana siswa dapat melihat 

interaksi antar dua objek, dengan menyentuhkan objek atau mendekatkan antar 

marker. Dimana siswa akan melihat interaksi antar objek seperti, menghaluskan 

permukaan benda, menggores, dan cara mengukur ketebalan bawah benda. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas mengatasi permasalahan ini sebagai berikut: Bagaimana membuat 

pembelajaran interaktif berupa objek 3D  yang memperkenalkan alat pembuatan 

keramik dengan menggunakan teknologi Augmented Reality ke pada siswa baru 

SMK  jurusan keramik. 

1.3.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari aplikasi ini adalah : 

1. Menampilkan objek 3D alat pembuatan keramik dan terdapat 8 objek yang 

akan ditampilkan yaitu :  

a. 4 alat pembuatan keramik : butsir kayu, butsir kawat, rib kayu, dan jarum. 

b. 4 objek tanah liat : lempengan tanah liat, tanah liat berbentuk tabung, 

mangkok dan tanah liat berbentuk setengah tabung. 

2. Terdapat 8 marker, yang berupa marker kartu yang akan menampilkan objek 

3D  yaitu : 
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a. 4 marker kartu untuk menampilkan objek alat pembuatan keramik : marker 

butsir kayu, marker butsir kawat, marker rib kayu, dan marker jarum. 

b. 4 marker kartu untuk menampilkan objek tanah liat : marker lempengan 

tanah liat, marker mangkok, marker tanah liat berbentuk tabung, dan 

marker tanah liat berbentuk setengah tabung. 

3.  Pengguna dapat melihat fungsi alat dalam bentuk interaksi antar objek dengan 

mendekatkan 2 objek yang berbeda. 

4. Terdapat keterangan atau informasi berupa teks pada objek alat pembuatan 

keramik yang ditampilkan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu menerapkan jenis deteksi 

sentuhan yang sesuai untuk media pembelajaran interaktif dalam mengenali alat 

pembuatan keramik dan fungsi alat pembuatan keramik dengan teknologi 

Augmented Reality, dengan metode multi marker animasi. 

1.5.  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini agar siswa baru SMK jurusan kriya keramik 

dapat mengenal alat-alat keramik dan fungsi alat keramik dengan pembelajaran 

yang lebih menarik bagi siswa baru yang baru mengenal alat keramik. 


