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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Permasalahan utama dalam 

pendidikan di Indonesia yaitu berhubungan dengan kualitas pendidikan yang 

masih rendah (Giana and Lutfi 2019). Upaya untuk mecapai pendidikan yang 

dapat menghasilkan seseorang yang berkualitas adalah melalui pembelajaran 

(Bisri, 2019). Dalam hal ini proses pembelajaran memiliki peranan penting 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Proses 

pembelajaran memegang peran yang amat penting pada proses belajar siswa 

untuk mencapai tujuan belajar. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Bab I tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan 

memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.  

Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa aspek, 

antara lain penggunaan media dalam pembelajaran dikelas. Namun saat ini 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik masih menggunakan 

metode ceramah dan belum menggunakan media pembelajaran, sehingga tidak 

dapat menghadirkan minat dan motivasi belajar pada siswa. Menurut 

(Mustaqim, 2016) media pembelajaran merupakan sebuah alat perantara untuk 

pendidik dengan peserta didik dalam pembelajaran yang mampu memberi 

informasi, menghubungkan, dan menyalurkan pesan sehingga tercipta suatu 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Teknologi yang semakin berkembang dan maju menjadi pengaruh 

utama dalam sektor kehidupan manusia (Hakim 2018). Perkembangan ini juga 
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berperan dalam perkembangan suatu media pembelajaran yang menjadi lebih 

menarik dan semakin ringkas meskitpun tidak mengurangi esensi dari materi 

yang diberikan. Suatu media pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya 

sebuah komunikasi antara pendidik dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Media dapat menjadi perantara untuk menciptakan komunikasi, 

bertugas untuk mempermudah pendidik dan peserta didik untuk berkomunikasi 

sehingga akan terjadi proses belajar mengajar yang mengakibatkan peserta 

didik akan memahami hal yang diberikan oleh pendidik.  

Salah satu media yang dapat digunakan untuk pembelajaran adalah 

Augmented Reality (AR). Augmented Reality sendiri merupakan sebuah 

teknologi yang dapat menggabungkan benda maya dua dimensi atau tiga 

dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata (Molina and Thamrin 2021). 

Penggunaan Augmented Reality mempunyai manfaat antara lain dapat 

merangsang pola pikir peserta didik dalam berpikir kritis terhadap suatu 

masalah dan kejadian sehari-hari, karena sifat dari suatu media pendidikan 

adalah  membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan ada atau 

tidaknya pendidik dalam proses pendidikan, sehingga dengan adanya 

Augmented Reality dapat memberikan pembelajaran dimanapun dan kapanpun 

peserta didik ingin melaksakan proses pembelajaran.  

Pemanfaatan media pembelajaran dengan Augmented Reality  sangat 

bermanfaat dalam meningkatkan hasil belajar serta minat peserta didik karena 

dalam Augmented Reality memiliki aspek-aspek hiburan yang dapat 

meningkatkan minat peserta didik dalam belajar serta memproyeksikannya 

secara nyata. Hal ini dikarenakan Augmented Reality memiliki karakteristik 

serta fungsi yang sama dengan media pembelajaran yaitu berfungsi untuk 

menyampaikan informasi antara pendidik dengan peserta didik, dan 

memberikan rangsangan motivasi serta ketertarikan dalam pembelajaran 

(Mustaqim 2016). 

Augmented Reality juga merupakan teknologi yang dapat membuat 

media pembelajaran menjadi lebih menarik. Augmented Reality dapat 

menampilkan tampilan dunia nyata dengan tambahan beberapa objek maya. 
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Pengguna Augmented Reality dapat merasakan dan berinteraksi dengan objek 

maya dan objek nyata secara bersamaan seakan-akan objek maya tersebut ada 

di dunia nyata (Wibowo and Loren 2021). Sehingga penerapannya dapat 

meningkatkan pengalaman atas kolaborasi ruang nyata dan semu sebagai 

kontribusi untuk pendidikan.  

Dalam penelitian ini produk yang dihasilkan berupa aplikasi berbasis 

Android, dengan pokok bahasan unsur warna dan prinsip tata letak pada mata 

pelajaran Dasar Desain Grafis untuk siswa SMK kelas X. Melalui media 

pembelajaran Augmented Reality diharapkan mata pelajaran Dasar Desain 

Grafis akan lebih mudah dipahami dan termotivasi pada mata pelajaran 

tersebut karena dengan menggunakan Augmented Reality peserta didik akan 

dilihatkan materi dengan objek maya dua dimensi maupun 3 dimensi yang 

diproyeksikan secara nyata dan memudahkan pembelajaran baik di dalam 

maupun di luar proses belajar mengajar.  

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakkukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Dasar Desain 

Grafis Berbasis Augmented Reality Bagi Siswa SMK Kelas X”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka 

dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut : 

a) Kurangnya motivasi dan minat siswa saat pembelajaran jadi memerlukan 

inovasi media sebagai perangsang motivasi dan minat tersebut. 

b) Media pembelajaran yang digunakan oleh guru dikelas belum maksimal, 

karena belum menggunakan media pembelajaran dan masih dominan 

dengan menjelaskan materi dengan metode ceramah. 

c) Kurangnya pemahaman siswa pada mata pelajaran Dasar Desain Grafis. 

d) Kemajuan teknologi menuntut guru untuk dapat lebih kreatif dan inovatif 

dalam pembelajaran. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka 

peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi 

batasan masalah dari penelitian pengembangan ini adalah : 

a) Meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran dengan 

media yang menggunakan media pembelajaran. 

b) Augmented Reality dari media pembelajaran Dasar Desain Grafis akan 

dibuat menggunakan aplikasi Unity 3D. 

c) Sasaran dari penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) kelas X. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a) Bagaimana pengembangan media pembelajaran dasar desain grafis berbasis 

augmented reality bagi siswa SMK kelas X dilakukan? 

b) Bagaimana kelayakan media pembelajaran dasar desain grafis berbasis 

augmented reality bagi siswa SMK kelas X yang dikembangkan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka 

penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

a) Mengembangkan media pembelajaran dasar desain grafis berbasis 

augmented reality bagi siswa SMK kelas X. 

b) Menguji kelayakan media pembelajaran dasar desain grafis berbasis 

augmented reality bagi siswa SMK kelas X. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan memiliki manfaat dalam pendidikan secara teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 
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a. Manfaat Teoritis  

1. Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan 

pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented Reality. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan meningkatkan kemampuan belajar siswa SMK 

menggunakan media pembelajaran berbasis Augmented Reality.  

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Memudahkan dalam proses pembelajaran dan pendalaman materi 

khususnya pada mata pelajaran Dasar Desain Grafis.  

2. Bagi Pendidik 

Sebagai alternatif untuk menambah pengetahuan dan pemikiran 

mengenai cara mengembangkan kemampuan pemahaman siswa. 

3. Bagi Peneliti  

Sebagai penerapan dan bekal ilmu yang sudah diperoleh pada saat 

menempuh pendidikan dibangku kuliah maupun pada lingkungan 

masyarakat. 

 


