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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi sangat berpengaruh 

banyak dalam kinerja kelangsungan hidup masyarakat. Penggunaan teknologi 

sangat membantu kinerja masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Karena seperti 

yang diketahui pekembang teknologi zaman ini membuat semua hal menjadi serba 

cepat dan tepat (Benhur et al., 2014). 

Perkembangan teknologi di era ini telah mencakup berbagai bidang yang 

dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya adalah Augmented Reality (AR). 

Augmented Reality dapat digunakan dalam berbagai bidang yang ada di dalam 

kehidupan dan diproyeksikan ke dalam bentuk 3d object (Rifa'I et al., 2014, p. 267). 

Tentu saja teknologi ini akan menarik perhatian masyarakat dalam hal edukasi yaitu 

media pembelajaran untuk anak – anak. 

Berbicara tentang hal edukasi, di dunia ini masih banyak terdapat berbagai 

jenis informasi tentang hewan yang dapat digunakan sebagai edukasi pembelajaran 

bagi anak - anak (Safar et al., 2017). Penulis ingin membuat atau merancang 

aplikasi yang mengunakan teknologi augmented reality sebagai media 

pembelajaran tentang hewan untuk anak – anak. Bukan hanya itu saja, aplikasi ini 

juga bisa digunakan sebagai permainan supaya anak – anak bisa berimaginasi 
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sehingga menambah wawasan anak – anak menjadi lebih luas dengan metode 

belajar sambil bermain. 

Dikatakan bahwa augmented reality berisikan teks, gambar, video dan 

animasi yang bersifat 3D (3 dimensi) sehingga penggunaan augmented reality 

sangat efektif sebagai edukasi pembelajaran untuk anak – anak di masa yang akan 

datang (Wang et al., 2013).  

1.2   Batasan Masalah 

Dari analisa yang berada di atas maka dari itu diperlukan adanya batasan 

masalah terhadap penelitian sebagai berikut: 

1 Aplikasi ini dirancang untuk perangkat yang beroperasi android. 

2 Membuat aplikasi Augmented Reality yang bersifat 3d object dengan 

menggunakan Unity 3D dan vuforia. 

3 Aplikasi ini ditargetkan untuk anak – anak yang berusia 4 – 11 tahun. 

1.3   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara mengetahui pembelajaran lebih efektif dengan 

menggunakan augmented reality? 

2. Apakah cara ini dapat membuat anak – anak lebih tertarik dalam 

Pendidikan? 

3. Bagaimana aplikasi augmented reality dapat mempermudah anak – anak 

dalam proses pembelajaran? 

1.4   Tujuan Penelitan 

Berikut adalah tujuan pada penelitian ini: 
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1. Menguji keefektifan aplikasi dengan metode belajar sambil bermain untuk 

anak - anak. 

2. Membuat anak – anak tidak bosan untuk mempelajarinya dengan 

menggunakan animasi 3D. 

3. Membuat anak – anak menyusun kata – kata hewan dengan kartu alphabet 

saat menggunakan aplikasi augmented reality. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diberikan pada penelitian ini, antara lain: 

1. Anak – anak akan memiliki wawasan tentang jenis – jenis hewan lebih luas. 

2. Membantu anak – anak mengembangkan imaginasi tentang bentuk hewan. 

3. Mempermudah anak – anak untuk mengetahui tentang hewan dengan 

menggunakan AR camera. 


