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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi secara keseluruhan menyediakan sarana dan 

prasarana yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, 

khususnya pada sistem pendidikan pada anak-anak usia dini. Pada anak usia dini 

penting sekali untuk diajarkan mereka mengenai makhluk yang sudah berada 

disekitar mereka contohnya seperti pengenalan hewan. Media pembelajaran yang 

digunakan pada anak-anak usia dini merupakan alat bantu kurikulum 

pembelajaran yang digunakan untuk mengenalkan tema-tema sebagai bahan 

ajaran[1]. 

Menurut [1], semakin banyak alat indera yang ikut berperan dalam proses 

belajar, maka semakin besar kemungkinan anak akan paham pada materi yang 

disampaikan oleh pengajar baik itu guru maupun orang tua anak. Untuk media 

pembelajaran saat ini masih menggunakan metode buku atau tatap muka, 

sedangkan untuk tingkat keaktifan belajar pada anak usia dini lebih cepat dan 

gampang bosan dan lebih tertarik dengan hal-hal yang baru. 

Menurut [2], sudah semakin banyaknya media pembelajaran yang 

mengangkat tema pengenalan hewan untuk anak-anak usia dini, seperti buku-buku 

ensiklopedia, poster hewan, flashcard hewan, dan lain sebagainya. Namun 

sayangnya hingga saat ini, media-media tersebut masih belum memiliki 

ketertarikan tersendiri ataupun menarik minat dari anak-anak untuk mengenali 

berbagai jenis hewan. 

Pengenalan nama-nama hewan kepada anak-anak di usia dini sangat 

berpengaruh untuk merangsang imajinasi dan kreativitas anak-anak. Pemahaman 

tentang pengenalan hewan dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti dengan 

media yang menarik dan menyenangkan. Teknologi Augmented Reality 

merupakan teknologi yang sedang berkembang dan memiliki tampilan visual yang 

menarik untuk mengenalkan beberapa jenis hewan kepada anak-anak usia dini[3]. 
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Menurut [4], aplikasi pengenalan nama hewan untuk anak usia dini ini 

menggunakan teknologi Augmented Reality dikarenakan dengan menggunakan 

teknologi AR dapat memungkinkan pengguna melihat objek hewan secara lebih 

nyata seperti hewan 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. Kelebihan 3D yaitu kemampuan dari gambar tiga dimensi untuk 

mengajak para anak-anak dan dapat mengembangkan pola pikir, kepercayaan diri, 

melatih mental, dan meningkatkan daya kreativitas. 

Sarana dan prasarana belajar baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar baik yang 

bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan 

dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Namun pada era saat ini yang sedang 

dilanda masalah kesehatan global yaitu virus covid-19 membuat sarana prasarana 

pendidikan di tempat-tempat pendidikan seperti PAUD dan sekolah menjadi 

terhambat karena digantikannya metode pembelajaran tatap muka dengan metode 

pembelajaran daring. 

Meskipun dilanda masalah kesehatan global yaitu virus covid-19 namun 

dengan perkembangan teknologi di masa sekarang kita telah mendapatkan 

kemudahan melalui teknologi seperti internet dan aplikasi-aplikasi yang dapat 

membantu kita dalam menerapkan metode pembelajaran daring ini dengan media 

perangkat laptop, tablet dan smartphone. Dengan adanya sistem aplikasi yang 

dirancang, penulis berharap agar anak-anak usia dini dapat belajar secara 

interaktif dengan orang tua mereka dan juga dapat membantu para pengajar 

lainnya dalam meminimalisir media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar. 

Adapun beberapa referensi dari penelitian terdahulu sebagai acuan, 

Penelitian [1] mengenai Pengembangan Media Pembelajaran untuk Anak Usia 

Dini Menggunakan Augmented Reality, Penelitian [2] megenai Augmented Reality 

sebagai Alat Pengenalan Hewan untuk Anak Usia Dini Menggunakan Metode 

Markerless, Penelitian [3] mengenai Implementasi Augmented Reality (AR) 
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Menggunakan Unity 3D dan Vuporia SDK, Penelitian [4] mengenai Pemanfaatan 

Augmented Reality sebagai Media Pembelajaran, Penelitian [5] mengenai 

Penerapan Augmented Reality Berbasis Android untuk Mengenalkan Pakaian 

Adat Tountemboan, Penelitian [6] mengenai Penerapan Augmented Reality pada 

Sistem Operasi Android untuk Pengenalan Hewan Mamalia, dan Penelitian [7] 

mengenai Penerapan Algoritma Surf Pendeteksi Objek Pada Augmented Reality 

Berbasis Android. 

Berdasarkan latar belakang dan pengidentifikasian permasalahan diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi M-Learning 

Pengenalan Nama Hewan Untuk Anak Usia Dini Dengan Media Augmented 

Reality”. Implementasi sistem Augmented Reality yang dibuat oleh penulis ini 

menggunakan marker-based AR (AR berbasis marker) dengan jenis marker yang 

digunakan adalah marker Quick Responsive Code atau sering disebut dengan QR-

Code dengan alasan dipilih karena aspek tingkat akurasi, aspek metode 

pemrosesan data, dan aspek interaksi dengan object. Aplikasi ini diharapkan dapat 

membantu dan mempermudah proses gaya belajar dari masing-masing anak, agar 

proses pembelajaran lebih kondusif dan efektif untuk mencapai hasil belajar yang 

lebih baik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menggunakan Augmented Reality sebagai alat bantu untuk 

membantu pembelajaran pengenalan nama hewan ? 

2. Bagaimana cara membuat suatu aplikasi Augmented Reality yang efektif 

dan efisien dalam edukasi pengenalan nama hewan ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang penulis lakukan pada penelitian 

ini, sehingga dapat menghindari persepsi yang berbeda dan meluasnya 

pembahasan topik permasalahan sebagai berikut: 
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1. Aplikasi dibangun dengan menggunakan Unity 3D dan desain objek 3D 

menggunakan Unity 3D. 

2. Database marker yang digunakan adalah Vuforia Sdk Augmented Reality. 

3. Menggunakan marker berupa QR code sebagai tracking media objek 

dengan ketentuan yaitu satu marker hanya digunakan untuk satu objek. 

4. Capture image hanya dapat dilakukan pada kamera belakang smartphone. 

Kamera smartphone hanya dapat mendeteksi 1 (satu) objek 3D meskipun 

banyak marker yang masuk dalam tangkapan layar kamera. 

5. Aplikasi akan berjalan pada sistem smartphone Android dengan versi 

minimum 5.0 – 5.1.1 (Lollipop). 

6. Jumlah hewan yang akan ditampilkan adalah sebanyak 32 hewan yang 

terdiri dari 16 hewan darat, 7 hewan air, dan 9 hewan udara atau unggas. 

7. Untuk jenis hewan amfibi tidak dimasukkan dikarenakan hewan tersebut 

hidup di dua habitat. 

8. Aplikasi ini difokuskan untuk anak-anak usia dini (0 sampai 8 tahun). 

9. Aplikasi dapat dijalankan dalam keadaan offline atau tanpa koneksi 

internet. 

10. Marker yang di print-out diberi warna border untuk membedakan antar 

golongan hewan. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pembahasan dalam masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan teknologi Augmented Reality agar dapat diterapkan pada 

aplikasi berbasis android untuk mempermudah anak usia dini belajar 

mengenali beragam jenis nama hewan. 

2. Membuat media pembelajaran lebih efisien dan efektif, serta penyampaian 

informasi menjadi lebih menarik dan interaktif dengan aplikasi yang 

dibuat. 
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1.4.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari pembahasan dalam masalah ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mempermudah guru-guru dan orang tua untuk memperkenalkan beragam 

jenis hewan kepada anak-anak. 

2. Mempermudah anak-anak untuk mengenal beragam jenis hewan dengan 

media yang menarik dan menyenangkan menggunakan teknologi AR. 

3. Dapat meminimalisir penggunaan buku dan dengan aplikasi yang tersedia 

anak-anak dapat belajar secara online atau tanpa internet sekalipun. 

4. Hanya cukup dengan mobile device seperti smartphone, tablet bahkan 

device game dapat digunakan tanpa harus membawa buku. 

5. Augmented Reality cukup dengan marker saja konten yang ingin kita lihat 

sudah muncul tanpa harus ke perpustakaan ataupun kebun binatang untuk 

mencari bahan pelajaran. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan uraian bab per bab dari 

keseluruhan bab tentang penelitian yang dijalankan agar penulisan laporan lebih 

terarah dan tersusun dengan baik. Adapun maksud dari uraian singkat tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang dilakukannya 

penelitian laporan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan berbagai landasan teori yang 

berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan serta teori-teori 

pendukung sesuai dengan topik penelitian 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai model pengembangan sistem, metode 

dalam pengumpulan data, metode penelitian dalam 

mengembangkan sistem, dan alat bantu dalam pengembangan 

sistem pada penelitian ini. Model pengembangan sistem 

menggunakan model Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC), metode pengumpulan data sekunder dari penelitian 

kepustakaan, metode penelitian dalam pengembangan sistem 

menggunakan metode pemrograman berorientasi objek (Object 

Oriented Programming), dan kemudian alat bantu pengembangan 

sistem yang digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai analisis masalah, Use Case, 

Activity Diagram, Sequence Diagram, perancangan interface 

aplikasi yang akan dibangun, implementasi serta dengan tahapan 

pengujian untuk memberikan gambaran mengenai pembuatan 

sebuah aplikasi agar dapat diketahui hasil dari aplikasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan penelitian dan 

saran untuk pengembangan program aplikasi yang dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


