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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang pesat, terutama 

dibidang mobile phone dan smartphone. Di indonesia tersedia banyak mobile 

phone dan smartphone dengan harga yang terjangkau, hal ini membuat pengguna 

mobile phone dan smartphone di Indonesia bertambah banyak, salah satunya 

adalah OS pada smartphone yang sedang berkembang pesat adalah Android. 

Perkembangan smartphone yang begitu pesat, maka banyak digunakan teknologi-

teknologi baru yang salah satunya adalah virtual reality. Teknologi ini mungkin 

bagi sebagian orang masih terdengar asing dan banyak orang yang belum paham 

tentang keunggulan dari teknologi ini. 

Siklus hujan/hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari 

atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, 

evaporasi dan transpirasi. Siklus hujan diajarkan pada SMP Negeri 1 Kembaran 

pada kelas VII Semester satu, dengan cara membaca menghafalkan dari buku, 

pembelajaran dengan metode ini dirasa kurang efektif karena siswa tidak bisa 

memperaktekan langsung, hal ini menyebabkan siswa kurang memahinya. 

Virtual Reality (VR) adalah kegunaan dari komputer untuk 

mensimulasikan sebuah lingkungan nyata atau abstrack sebagai bidang 3 dimensi. 

Sistem seperti ini dapat digunakan untuk peramu obat, arsitek, pekerja medis, dan 
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bahkan orang awam untuk melakukan aktifitas yang meniru dunia nyata. Sebagai 

contoh, pilot dapat menggunakan sistem virtual reality untuk melakukan  simulasi 

penerbangan sebelum melakukan penerbangan sesungguhnya. Dalam 

menyampaikan sebuah materi pembelajaran kepada siswa akan lebih menarik dan 

mudah untuk dipahami oleh para siswa jika diterapkan dengan teknologi virtual 

reality. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut akan dibuat sebuah aplikasi 

yang dapat membantu para pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan gambaran 

bagaimana proses terjadinya siklus hujan secara nyata yang lebih menarik 

menggunakan teknologi virtual reality. Diharapkan setelah dikenalkan metode 

pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut dapat meningkatkan semangat dan 

memudahkan siswa dalam memahami materi. 

B. Perumusan Permasalahan   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut, yaitu bagaimana membuat Aplikasi pendamping pembelajaran 

proses terjadinya siklus hujan untuk memudahkan pemahaman para siswa yang 

terlihat lebih nyata dan menarik. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah maka ada beberapa batasan masalah 

dalam pembahasan ini antara lain: 

a. Aplikasi ini berjalan pada smartphon android yang memiliki fitur gyro. 

b. Materinya diambil dari buku IPS Geografi untuk SMP Kelas VII dengan 

materi siklus hidrologi. 
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