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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan dibukanya museum satwa Jawa Timur Park 2 ini, 

semakin banyak orang yang ingin menambah banyak wawasan tentang 

satwa serta berekreasi di salah satu objek wisata di kota Batu ini. Kedua 

faktor tersebut yang membuat banyak orang ingin mendapat fasilitas media 

pembelajaran yang bagus dan menyenangkan. 

Namun karena banyaknya diorama, yang satu diorama memiliki 

banyak jenis binatang serta keterangannya, membuat banyak orang merasa 

bosan dan tidak menyenangkan untuk mempelajari dengan membaca 

keterangan yang bermotif sama satu per satu jenis binatang yang terletak di 

tiap diorama tersebut. Mereka lebih memilih hanya sekedar melihat fosil 

atau bentuk binatang yang telah diawetkan saja tanpa mempelajari satwa 

tersebut secara spesifik.  

Oleh karena itu, diperlukan terobosan media pembelajaran yang dapat 

membuat pengunjung untuk belajar di museum satwa Jawa Timur Park 2. 

Adanya terobosan media pembelajaran interaktif visual audio yang 

mencakup pembelajaran dari rekaman suara dari seseorang menceritakan 

tentang pembelajaran jenis-jenis satwa tiap-tiap diorama di museum satwa 
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ini. Selain itu, ada media pembelajaran yang memungkian pula adalah 

melalui media pembelajaran interaktif visual video. Hal ini mencakup 

pembelajaran dari dokumentasi video tentang ekosistem satwa atau video 

ilmiah tentang anatomi tubuh satwa tiap-tiap diorama di museum satwa ini. 

Selain itu, ada pula media pembelajaran interaktif menggunakan teknologi 

Augmented Reality. Hal ini mencakup pembelajaran dari pengunjung untuk 

belajar dengan melihat dari video ataupun animasi 3d serta visual audio 

yang memperjelas alat peraga seperti fosil atau patung di diorama yang 

dimanipulasi sedemikian rupa didalam layar monitor. 

 Perbandingan pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang dan 

indera dengar sangat menonjol perbedaannnya. Kurang lebih 90% hasil 

belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang dan hanya sekitar 5% 

diperoleh melalui indera dengar, dan 5% lagi dengan indera lainnya (Baugh 

dalam Achsin, 1986).  

Media pembelajaran interaktif visual audio tidaklah begitu menjadi 

media terobosan yang baik. Disamping media ini hanya menambah 

efektifitas pembelajaran sebesar 5% daripada adanya media peraga serta 

keterangan label teks ditiap fosil atau patung di tiap diorama. Media 

pembelajaran interaktif visual video cukup menjadi media terobosan yang 

cukup baik. Media ini menambah keefiktiftasan pembelajaran sebesar 95% 

daripada adanya media peraga serta keterangan label teks ditiap fosil atau 

patung di tiap diorama. Namun media pembelajaran interaktif visual audio 

dan video sudah menjadi hal biasa bagi banyak pengunjung untuk belajar 
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dan tidak menjadikan sebagai sarana rekreasi. Akan tetapi, media 

pembelajaran interaktif menggunakan teknologi Augmented Reality 

menambah efektifitas pembelajaran sebesar 95% daripada adanya media 

peraga serta keterangan label teks ditiap fosil atau patung di tiap diorama. 

Selain itu, media teknologi Augmented Reality ini menjadi fasilitas rekreasi 

untuk para pengunjung. 

Teknologi Augmented Reality merupakan bentuk baru interaksi 

manusia dengan komputer (Human Computer Interaction). Teknologi 

Augmented Reality sendiri memiliki sistem menggabungkan benda maya 

dua dimensi ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata lalu 

memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara real-time. Lebih dari 

empat belas paket perangkat lunak yang dapat digunakan untuk develop 

teknologi  seperti, AMIRE, APRIL, ARStudio, ARTag, ARTHUR, 

ARToolkit, CATOMIRE, DART, D’Fusion, DWARE, I4D, jARToolkit, 

Phidget Toolkit, Unifeye SDK atau Tinmith. Tiap perangakat lunak tersebut 

memiliki desain paket yang berbeda-beda. Beberapa dari perangkat lunak 

tersebut berjenis freeware. Perangkat lunak yang paling sering digunakan 

dalam berbagai applikasi adalah ARToolkit, dimana ARToolkit dapat 

dioperasikan di bahasa pemograman C atau C++. Perangkat lunak yang 

dapat mengoperasikan bahasa pemograman C atau C++ yaitu Microsoft 

Visual C++ 2008. Selain itu, diperlukan juga perangkat lunak lainnya untuk 

menunjang pengoperasian ARToolkit, salah satunya yaitu OpenVRML yang 
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dapat mengimpor model 3D yang berjenis file WRL. (Wolfgang Hohl dalam 

Interactive Ambient with Open-Source-Software, 2009). 

Dengan adanya media pembelajaran berteknologi Augmented Reality 

ini membuat pengunjung dapat mempelajari masing-masing binatang yang 

terletak di tiap diorama. Karena dengan bantuan teknologi Augmented 

Reality, maka pengunjung dapat menerima informasi secara visual dan 

animasi 3D maupun video. Hal ini dapat membuat pengunjung memahami 

struktur tubuh hewan tersebut, karena content informasi di dalamnya dapat 

digerakkan ke sudut yang sesuai dengan keinginan pengunjung untuk 

menerima informasi tersebut sebagai salah satu cara pembelajaran. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perencanaan dan pembuatan media pembelajaran 

interaktif tentang satwa di museum satwa Jawa Timur Park 2 dengan 

menggunakan teknologi Augmented Reality? 

1.3. Batasan Masalah 

Keseluruhan tahap-tahapan di tugas akhir yang disertakan adalah 

tahap-tahapan yang mengikuti keseluruhan tahap-tahapan tugas akhir yang 

telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.  

Teknologi Augmented Reality yang akan digunakan berbasis 

pemograman bahasa C dan Action Script 3.0 yang menggunakan libarary 

ARToolkit dan FLARToolkit serta Virtual Reality Markup Language (VRML) 
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untuk pemanggailan content berjenis 3D yang desain menggunakan 

perangkat lunak Autodesk 3Ds Max 2009 atau Adobe Premiere Pro dalam 

pembuat video pembelajaran. 

Berikut beberapa fitur dari media pembelajaran tentang satwa di 

museum satwa Jatim Park 2 menggunakan teknologi Augmented Reality ini 

yaitu : 

1. Media pembelajaran dengan konten video interaktif 

Pengunjung dapat menunjukkan tanda fiducial marker ke 

layar dengan upaya untuk meihat content pembelajaran satwa 

dengan video interaktif. Video interaktif yang dimaksud ini 

merupakan video struktur tubuh atau aktivitas satwa terkait 

memilik latar belakang transparan berdimensi dua yang dapat 

mengikuti posisi dari fiducial marker yang dipegang oleh 

pengunjung. 

2. Media pembelajaran dengan konten 3D interaktif 

Pengunjung dapat menunjukkan tanda fiducial marker ke 

layar dengan upaya untuk meihat konten pembelajaran satwa 

dengan 3D interaktif. 3D interaktif yang dimaksud ini merupakan 

3D struktur tubuh satwa ataupun aktivitas satwa terkait  memilik 

latar belakang transparan yang dapat mengikuti posisi dari 

fiducial marker yang dipegang oleh pengunjung. 
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Waktu pengerjaan tahap-tahapan tugas akhir ini selama 5 bulan yang 

terdiri dari adanya 1 bulan untuk penelitian di bidang pemasaran dan 

teknologi, 3 bulan untuk perencanaan dan pengerjaan tahap-tahapan tugas 

akhir, dan 1 bulan untuk penyempurnaan hasil tugas akhir. Apabila bisnis ini 

dapat menghasilkan 3 proyek atau lebih dalam batas waktu yang sudah 

ditentukan, maka dikatakan tugas akhir ini berhasil.  

Untuk perencanaan dan pengerjaan tahap-tahapan tugas akhir ini, 

pelaporan akan menggunakan proses operasional yang menggunakan prinsip 

Software Development Life Cycle.  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk merancang dan membuat 

media pembelajaran dengan teknologi Augmented Reality di museum satwa 

Jawa Timur Park 2. 

1.5. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Interview, untuk keperluan Market dan Technology Research.  

2. Observasi, dan mencatat segala keadaan di tiap diorama yang 

relevan dengan kebutuhan Technology Research. 

  3. Eksperimen, akan dilakukan desain, implementasi dan testing. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 
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1. Penyusunan rencana program yang disesuaikan dengan batasan 

masalah.  

Dimana penyusunan rencana program ini mencakup 

dua hal yaitu Market dan Technology Research. 

1.1. Market Research 

Proses ini melakukan penelitian mengenai 

kebutuhan dan keadaan museum satwa Jawa Timur Park 2 

dalam penggunaan terobosan media pembelajaran tersebut. 

Diharapkan dengan proses ini, dapat diketahui jenis paket 

yang dapat diberikan ditiap diorama  yang ada di museum 

satwa tersebut. 

1.2. Technology Research 

Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk content 

dari teknologi Augmented Reality yang akan ditawarkan. Hal 

ini bertujuan untuk membuat pengunjung belajar di museum 

satwa Jawa Timur Park 2. 

2. Melakukan perencanaan program 

Pembuatan rencana program berdasarkan hasil penelitian 

pasar dan adopsi teknologi yang sudah dilakukan pada tahap-

tahap sebelumnya.  
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3. Melakukan pembuatan program 

Proses ini mencakup analisa masalah, desain solusi, 

pembuatan solusi, dan verifikasi.  

4. Melakukan penyempurnaan program 

Dilakukan untuk membuat hasil tugas akhir berjalan 

dengan sempurna dengan testing. 

5. Penulisan laporan tugas akhir 

Setelah mendapatkan hasil program yang telah 

disempurnakan dengan hasil catatan perkembangan hasil dari 

testing, maka penulisan tugas akhir dapat dimulai sesuai dengan 

sistematika tugas akhir. 

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir ini tersusun dalam 6 (enam) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penyusunan tugas akhir, metodologi, dan sistematika penyusunan 

tugas akhir. 

BAB II Dasar Teori 

Dasar Teori berisi beberapa teori yang mendasari  tugas akhir ini. 

Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah teori yang berkaitan dengan 
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proses pembuatan aplikasi untuk pengembangan media pembelajaran di 

museum satwa Jawa Timur Park 2 menggunakan teknologi Augmented 

Reality. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang dipakai sebagai 

bahan panduan untuk merancang dan membuat media pembelajaran 

interaktif di museum satwa Jawa Timur Park 2.  

BAB IV Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisi tentang desain sistem yang dipakai sebagai 

bahan panduan untuk merencancang dan membuat media pembelajaran 

interaktif di museum satwa Jawa Timur Park 2. 

BAB V Implementasi dan Pengujian 

Berisi implementasi dan pengujian terhadap hasil dari proyek yang 

sudah  dilakukan. 

BAB VI Penutup 

Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 




