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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang pesat akan sangat berguna jika dapat 

diaplikasikan pada sistem pengenalan buah dan huruf. Pengenalan buah dan huruf 

kepada anak usia taman kanak-kanak (RA) sangat berpengaruh untuk membantu 

merangsang imajinasi dan kreatifitas di RA Al-Hidayah Toboali. Pemahaman 

tentang pengenalan buah dan huruf dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti 

dengan media yang menarik dan menyenangkan. Teknologi Augmented Reality
[1] 

merupakan teknologi yang sedang berkembang dan menarik untuk mengenalkan 

beberapa jenis bentuk buah dan huruf kepada anak usia dini. 

Aplikasi pengenalan buah dan huruf untuk anak usia dini ini menggunakan 

teknologi Augmented Reality, dikarenakan dengan penggunaan teknologi AR 

dapat memungkinkan pengguna melihat objek buah dan huruf secara lebih nyata 

seperti buah dan huruf asli secara tiga dimensi (3D), dibanding dengan 

menggunakan aplikasi lainnya. Perkembangan teknologi Augmented Reality (AR) 

dapat menjadi alternatif teknologi yang digunakan dalam membuat sebuah 

aplikasi. Teknologi AR dapat dimanfaatkan dalam membangun aplikasi 

pengenalan buah dan huruf, teknologi AR ini juga dapat digabungkan ke dalam 

suatu buku untuk mengenalkan buah secara lebih nyata untuk menghasilkan buku 

yang lebih menarik dalam pengenalan buah dan huruf untuk anak usia dini. 

Kelebihan 3D yaitu kemampuan dari gambar tiga dimensi untuk mengajak 

para anak-anak dan memotivasi mereka untuk bisa sukses dana berhasil. Selain itu 

dengan gambar 3D dapat mengembangkan pola pikir anak, mengembangkan 

kepercayaan diri, melatih mental, meningkatkan daya kreatifitas. 

Dengan masalah yang ada maka dibuatlah aplikasi pengenalan buah dan 

huruf untuk anak usia dini menggunakan teknologi Augmented Reality. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi ini lebih membantu anak-anak untuk 

mengenal berbagai jenis buah dan huruf. 
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Untuk membantu pekerjaan yang ada di RA Al-Hidayah penulis 

mengajukan sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa penelitian 

terdahulu dengan studi kasus yang berbeda-beda. Seperti penelitian pertama, yaitu 

penelitian Pertama, Silvia Yudha Hadi Pratama Muhammad Aminul Akbar, dan 

Wibisono Sukmo Wardhono pada tahun 2018, yang berjudul
[1]

, “Pengembangan 

Game Augmented Reality Pengenalan Baju Adat Nusantara Menggunakan Kinect 

Sebagai Kendali Permainan”. Kedua, penelitian Ferry Lenurna, dan Dian Pratiwi 

pada tahun 2017, yang berjudul
[2]

, “Penerapan Teknologi Augmented Reality 

sebagai Media Promosi Apartemen dengan Metode Markeless”.  Ketiga, 

penelitian Ida Bagus Nyoman Ligia, I Ketut Gede Darma Putra, I make Agus Dwi 

Suardaya pada tahun 2018, yang berjudul
[3]

, “Aplikasi Augmented Reality 

Dinamis Pengenalan Huruf Kanji Berbasis Android”. Keempat, penelitian  Linda 

Perdanawanti,Sofyan Setiajid pada tahun 2017 yang berjudul
[4]

, “Aplikasi Kamus 

Dasar Bahasa Jepang Berbasis Android Menggunakan Metode User Centered 

Design”. Kelima, penelitian  Rudi Octaviano,Ramos Somya pada tahun 2017 

yang berjudul
[5]

, “Media Pembelajaran Mengenal Huruf Alphabet Berbasis 

Augmented Reality Pada Perangkat Mobile Android”. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membuat 

laporan skripsi dengan judul “Aplikasi Media Pembelajaran Augmented Reality 

Pada Pengenalan Buah Dan Huruf Untuk Anak Usia Dini Berbasis 

Android”. Aplikasi ini dapat membantu dan mempermudah proses gaya belajar 

dari masing-masing anak, agar proses pembelajaran lebih efektif dan kondusif 

untuk mencapai hasil belajar yang baik. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang tersebut maka penulis membuat rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menerapkan Augmented Reality pengenalan buah dan huruf 

untuk anak usia dini pada RA Al-Hidayah Toboali? 

2. Bagaimana cara memanfaatkan fitur dari Smartphone untuk dijadikan alat 

bantu edukasi pengenalan buah dan huruf pada RA Al-Hidayah Tobolali? 
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Fitur yang ada pada aplikasi pengenalan buah dan huruf adalah 

menampilkan model 3D, animasi sederhana, buah dan huruf tersebut. 

2. Jumlah buah dan huruf yang akan ditampilkan adalah 5 macam buah 

dan 5    huruf A-E. 

3. Metode Augmented Reality  menggunakan Vuforia SDK, Blender dan 

Unity 3D. 

4. Aplikasi ini tidak dapat memutar menggunakan suara dari objek yang di 

deteksi. 

5. Aplikasi ini tidak dapat mendeteksi jarak yang jauh, warna hitam putih. 

6. Aplikasi ini tidak menampilkan teks dari objek yang di deteksi. 

7. Pembelajaran harus dibimbing oleh  pengajar. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengembangkan aplikasi AR yang 

dapat berjalan pada smartphone dengan sistem operasi Android untuk membantu 

pengenalan bentuk buah dan huruf kepada anak usia Taman Kanak-Kanak pada 

RA Al-Hidayah Toboali. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian mengenai pengenalan buah dan huruf 

Augmented Reality berbasis android ini adalah : 

1. Mempermudah anak untuk mengenal macam-macam buah dan huruf  

dengan metode pengenalan yang menyenangkan menggunakan teknologi 

AR 

2.  Mempermudah guru taman kanak-kanak dan orangtua untuk 

memperkenalkan macam-macam buah dan huruf kepada anak usia dini. 

 

 



 

4 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematikas penulisan dibuat untuk diberikan gambaran umum mengenai 

penelitian yang dilakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil penelitian. 

Laporan hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian serta disesuaikan dengan batasan 

permasalahan yang dihadapi untuk memaksimalkan laporan yang 

akan di buat. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas metodologi yang digunakan dalam 

membangun aplikasi yang terdiri dari metode pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian dalam pengembangan 

perangkat lunak dan alat bantu pengembangan sistem. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai struktur organisasi, jabaran 

tugas dan wewenang, analisa masalah sistem yang berjalan, analisa 

hasil solusi, analisa kebutuhan sistem usulan, analisa sistem, 

perancangan sistem, dan implementasi. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan penelitian dan 

saran untuk pengembangan aplikasi program yang dikembangkan. 


