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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan suatu metode pembelajaran dapat dihadirkan 

dengan menggunakan alat peraga pembelajaran atau sering dikenal dengan 

media pembelajaran. Namun terkadang alat peraga yang digunakan masih 

kurang menarik dikarenakan kurang atraktif dan monoton (Setiasih, 2012 

dalam Romadhon, 2014) 

Pengguna media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu 

upaya untuk menciptakan pebelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran bertujuan agar proses 

pembelajaran berlangsung secara tepat-guna dan berdaya guna shingga mutu 

pendidikan dapat ditingkatkan (Purbasari, 2013 dalam Romadhon, 2014). 

Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan seseorang 

melakukan simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan 

komputer yang mampu membangkitkan suasana tiga dimensi (3D) sehingga 

membuat pemakai seolah-olah terlihat secara fisik. Sistem seperti ini dapat 

digunakan untuk peramu obat, arsitek, pekerja medis, dan bahkan orang 

awam untuk melakukan aktifitas yang meniru dunia nyata. Sebagai contoh, 

pilot dapat menggunakan sistem virtuality untuk melakukan  simulasi 

penerbangan sebelum melakukan penerbangan sesungguhnya. Dalam bidang 
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navigasi sebuah peta atau denah suatutempat akankah lebih menarik jika 

diterapkan dengan teknologi virtual reality. Teknologi ini akan 

memvisualisasikan konsep abstrak. Lebih intuitif untuk meningkatkan 

pemahaman dalam mengambarkan suatu objek (Manikam, 2008). 

Tata surya adalah nama yang diberikan untuk sekelompok kecil 

benda-benda langit. Kelompok kecil tersebut terdiri dari matahari, bulan dan 

planet-planet, serta benda-benda langit lain. Apa saja anggota kelompok 

tersebut? Mereka adalah matahari, planet dan asteroid, satelit, komet, serta 

meteorit. Matahari adalah pusat tata surya. Semua benda langit lain dalam tata 

surya berputar mengelilingi matahari karena ada gaya tarik yang besar dari 

matahari (Leyn, 2010). 

Pelajaran tata surya biasanya didapat di jenjang Sekolah Dasar atau 

yang lebih lengkap lagi di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Pembelajaran tata surya memang dianggap menyenangkan bagi para siswa 

SMP untuk dipelajari, karena mereka dapat mngetahui keadaan luar dari bumi 

ini akan adanya jutaan benda-benda langit. Siswa belajar menggunakan buku 

paket yang sudah disesuaikan dengan kurikulum sekolah, dan juga 

menggunaka alat praktek. Proses belajar biasanya guru menerangkan atau 

menunjukan gambar planet yang diperoleh dari internet dan melakukan 

praktek menggunakan alat praktek deteruskan dengan memberikan latihan 

kepada siswa. Alat praktek yang saat ini digunakan yaitu replika tata surya 

berbentuk bola-bola kecil sebagai planetnya dan satu bola besar sebagai 

mataharinya, namun alat tersebut belom bisa menggambarkan keadaan tata 
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surya secara jelas, karena peralatan yang masih sederhana dan menggerakan 

menggunakan cara manual yaitu menggerakan bola sebagai planetnya untuk 

memperlihatkan kepada siswa bagamana cara planet berotasi dan berevolusi. 

Jadi siswa harus memperhatikan guru yang sedang menerangkan agar siswa 

bisa mengerti dan paham materi dengan baik. Proses belajar tersebut 

dilakukan secara terus menerus dalam belajar tata surya. Hal tersebut 

terkadang mendatangkan suatu kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. 

Disisi lain saat ini mulai banyak munculnya teknologi pendukung 

edukasi yang memanfaatkan perkembanga teknologi informasi. Suatu inovasi 

baru sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan terutama menggunakan 

teknologi yang ada, karena dengan adanya teknologi tersebut kualitas 

pendidikan dapat ditingkatkan. Salah satu inovasi baru yang diciptakan 

sebagai alat bantu pembelajaran yaitu media pembelajaran interaktif yang 

memanfaatkan mobile phone atau yang lebih dikenal dengan smartphone 

sebagai perangkat untuk menggunakannya, smartphone yang dahulu hanya 

bisa buat berkomunikasi saja diharapkan bisa menjadi media pembelajaran 

yang efektif dalam penyampaian materi kepada siswa karena disamping 

penggunaannya yang praktis media pembelajaran ini lebih mudah dipahami 

karena menampilkan gambar 3D yang lebih jelas dibandingkan dengan media 

pembelajaran berupa replika tata surya. Media pembelajaran ini bisa dibuat 

dalam bentuk aplikasi pembelajaran yang menarik, yang di dalamnya 

menyampaikan berupa gambar yang terlihat nyata sehingga lebih mudah 

dipahami bagi para siswa. 
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Sekolah yang menjadi sasaran penelitian yaitu SMPN 1 Padamara 

yang ditujukan pada kelas IX pada semester akhir atau disemester enam, 

diharapkan setelah dikenalkan metode pembelajaran menggunakan aplikasi 

tersebut nantinya dapat memacu prestasi siswa, meningkatkan pemahaman, 

dan membantu siswa dan sekolah dalam proses belajar mengajar. 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas , maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut, yaitu bagaimana membuat Aplikasi pendamping 

pembelajaran tata surya untuk memudahkan pemahaman para siswa yang  

terlihat lebih nyata dan menarik. 

C. Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan aplikasi ini dapat lebih terarah, maka 

pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai 

berikut : 

Materi tata surya yang disajikan dalam aplikasi pendamping pembelajaran ini 

hanya menyangkut yaitu :  

a. Materi diambil dari buku IPA terpadu 3 untuk SMP/MTs kelas IX 

tentang tata surya 

b. Menunjukan susunan lapisan-lapisan matahari. 

c. Untuk menjalankan aplikasi virtual reality pada smartphone, smartphone 

yang dipakai harus memiliki fitur gyro.  
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