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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Museums Association museum adalah sebuah lembaga yang menyimpan 

dan menjaga artifak maupun spesimen serta membuatnya dapat diakses yang mana 

kewenangan tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas. 

Dengan mengunjungi museum masyarakat dapat melakukan eksplorasi pada koleksi-

koleksi sebagai bahan inspirasi, pembelajaran, atau hiburan. Koleksi-koleksi tersebut 

dapat menggambarkan perkembangan manusia dalam mengarungi kehidupan bersama 

dengan budayanya. Koleksi-koleksi tersebut diharapkan dapat menjadi sumber belajar 

generasi untuk membangkitkan semangat berjuang manusia ke arah yang lebih baik. 

Gambaran perkembangan salah satu aspek kebudayaan yang terekam dalam 

museum adalah perkembangan pendidikan. Museum Pendidikan Indonesia yang 

terletak di Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu museum yang banyak 

menyimpan gambaran perkembangan pendidikan di Indonesia.  

 Menurut Mumpuniarti (tanpa tahun: 1) keberadaan Museum Pendidikan 

Indonesia ditafsirkan terkait dengan fungsi sebuah perguruan tinggi. Fungsi 

perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga yang mengembangkan keilmuan, 

berimplikasi bagi museum tersebut sebagai salah satu sumber atau sarana 

pengembangan keilmuan. 

 

Selama ini media informasi Museum Pendidikan Indonesia berbasis web yang ada 

belum dapat memberikan informasi lengkap mengenai koleksi Museum Pendidikan 

Indonesia. Informasi mengenai koleksi-koleksi museum hanya ditampilkan dalam 
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bentuk gambar dan tidak ada penjelasan mengenai koleksi tersebut. Koleksi arsip yang 

ada juga tidak bisa diakses sama sekali. 

Hadirnya media berbasis online memungkinkan pengguna dapat mengakses 

informasi tanpa harus datang ke lokasi. Selain itu, media online memungkinkan 

adanya keterbaruan informasi dalam media tersebut. Namun demikian, media online 

juga harus didukung dengan konten yang sesuai agar tujuan utama media sebagai 

perantara proses transfer informasi dapat tercapai dengan maksimal. Pengelolaan 

informasi berbasis internet mengenai Museum Pendidikan Indonesia perlu 

dikembangkan untuk mengenalkan koleksi-koleksi museum sehingga dapat diakses 

dari berbagai tempat. Maka dari itu, diperlukan media alternatif yang lebih efektif dan 

efisien untuk menyampaikan kondisi dan koleksi-koleksi yang ada di Museum 

Pendidikan Indonesia. Dengan adanya informasi yang lebih lengkap, harapan yang 

ingin dicapai adalah pengunjung Museum Pendidikan Indonesia meningkat daripada 

sebelumnya.  

Berdasarkan permasalah di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dan 

pengembangan sebuah aplikasi  virtual tour berbasis gambar equirectangular 360° 

sebagai media informasi Museum Pendidikan Indonesia. Aplikasi  virtual tour adalah 

aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan penjelajahan secara  

virtual dengan menampilkan gambaran secara panorama. Gambaran mengenai 

Museum Pendidikan Indonesia akan ditampilkan dengan sudut pandang 360 derajat. 

Menurut Raharja (2016: 24) melalui teknologi  virtual reality, gambar diam dan 

bergerak yang disajikan 360° memungkinkan pengguna untuk mendapatkan 
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persepektif yang lebih leluasa dari satu titik dan mendapatkan informasi lebih banyak. 

Lebih jauh, Cathryn Bedard (2006: 9) menjelaskan bahwa penggunaan  virtual tour 

sebagai alat pendidikan dapat menguntungkan semua pengguna.  virtual tour dapat 

memberikan gambaran terperinci dan dekat dengan artefak maupun deskripsi teks 

yang ada di komputer yang mana kadang-kadang lebih banyak menyampaikan 

informasi daripada museum itu sendiri.  virtual tour juga dapat dijadikan pilihan 

tambahan untuk penyandang disabilitas yang mengalami hambatan fisik, sensorik, 

maupun intelektual.  

Penelitian pengembangan aplikasi  virtual tour sebelumnya pernah dilakukan oleh 

Farizzka Annafi dengan judul Pengembangan Aplikasi  virtual tour Berbantuan Video 

Sebagai Media Informasi Wilayah Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa aplikasi  virtual tour yang dikembangkan 

masuk dalam kategori layak sebagai media informasi wilayah Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Tekonologi berkembang dengan pesat setiap waktunya, tidak terkecuali dengan 

perkembangan aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web memungkinkan pengguna 

dapat mengakses aplikasi melalui device apapun yang memiliki web browser. Menurut 

Murugesa (1999), rekayasa web menggunakan sains, rekayasa, dan pendekatan-

pendektan sistematis serta prinsip-prinsip menejemen untuk kesukesan terhadap 

pengembangan, penyebaran, pemeliharaan, dan sistem yang berkualitas tinggi. Lebih 

lanjut, menurut Pressman (2010) Kualitas perangkat lunak dapat diartikan sebuah 

penerapan proses perangkat lunak yang efektif dengan menciptakan produk yang 
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berguna dan menyediakan hasil yang terukur untuk pengembang dan mereka yang 

menggunakan. Untuk mengetahui tingkat kualitas aplikasi web yang dikembangkan 

dilakukan pengujian dengan standar ISO 25010.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Media informasi Musem Pendidikan Indoesia belum dapat memberikan informasi 

secara lengkap. 

2. Informasi mengenai koleksi meseum hanya ditampilkan dalam bentuk gambar dan 

tidak ada penjelasan mengenai koleksi tersebut. 

3. Media informasi Museum Pendidikan Indonesia yang ada belum memenuhi 

standar kualitas. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah pada belum 

lengkapnya informasi yang diberikan oleh media informasi Museum Pendidikan 

Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta dan belum terstandarnya media informasi 

yang ada. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 
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1. Media informasi virtual tour seperti apakah yang dapat memberikan informasi 

yang senyata mungkin mengenai kondisi dan koleksi-koleksi yang ada di Museum 

Pendidikan Indonesia? 

2. Bagaimana tingkat kualitas aplikasi berbasis web yang dikembangkan? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengembangkan aplikasi virtual tour berbasis web dengan memanfaatkan gambar 

panorama 360° sebagai media informasi Museum Pendidikan Indonesia. 

2. Mengetahui tingkat kualitas aplikasi berbasis web dengan melakukan pengujian 

sesuai standar ISO 25010 pada aspek functional suitability, usability, reliability, 

portability. 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan berupa aplikasi virtual tour berbasis web sebagai 

media informasi Museum Pendidikan Indonesia. Berikut ini merupakan spesifikasi 

dari produk tersebut: 

1. Pengguna dapat menggunakan fitur virtual tour untuk mengunjungi museum 

secara virtual dengan menampilkan gambar panorama dengan sudut pandang 360o. 

2. Pengguna dapat melihat detail informasi koleksi museum selama melakukan tour. 

3. Pengguna dapat melihat profil museum. 

4. Pengguna dapat melihat alamat dan peta lokasi museum. 
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G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pengembangan aplikasi  virtual tour berbasis gambar 

equirectangular 360° sebagai media informasi Museum Pendidikan Indonesia antara 

lain: 

1. Bagi Pengguna 

a. Memudahkan masyarakat luas mengakses informasi mengenai perkembangan 

pendidikan yang tersimpan dalam Museum Pendidikan Indonesia. 

b. Sebagai sarana rekreasi kunjungan ke Museum Pendidikan Indonesia secara 

virtual. 

2. Bagi Peneliti 

a. Mengetahui lebih jauh tentang pengembangan aplikasi berbasis web. 

b. Mengetahui teknik pengembangan aplikasi dengan fitur virtual tour . 

c. Mengetahui teknik pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan 

framework. 

d. Mengetahui teknik pengujian aplikasi berbasis web berdasarkan ISO 25010. 

e. Sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian dan pengembangan 

aplikasi  virtual tour maupun aplikasi berbasis web selanjutnya. 

  


