
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring perkembangan teknologi informasi saat ini telah melahirkan suatu 

perangkat elektronik yang dinamakan komputer sebagai salah satu media untuk 

mendapatkan informasi yang berguna sesuai dengan kebutuhannya, selain itu 

komputer dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi para pengguna 

dengan cepat, efektif dan efisien. Pembelajaran yang baik dapat ditunjang dari 

suasana pembelajaran yang kondusif serta hubungan komunikasi antara guru dan 

anak dapat berjalan dengan baik. 

Kendala-kendala dunia pendidikan khususnya pada anak didik di PAUD 

dirasakan masih belum tercukupi dalam menguasai materi di sekolah, khususnya 

untuk menghafal. Alat  bantu  belajar  sebagai suatu upaya bantuan yang diberikan 

guru pada anak yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan proses 

pembelajaran yang terjadi. Pada PAUD Wijaya Kusuma sampai saat ini alat bantu 

yang sering digunakan khususnya untuk mempelajari pengenalan bunga masih 

menggunakan buku panduan yang disertai gambar, selain dengan buku juga dapat 

mempelajarinya dengan menyanyikan lagu bunga, penyajian yang terpisah seperti 

ini membuat anak didik menjadi tidak terfokus, walaupun dirasa sudah interaktif. 

Pendidikan anak dimulai dari rumah, di lembaga PAUD juga lingkungan 

sekitar. Ketika mereka berada di PAUD maka tidak bisa diperlakukan dengan 

kaku. Banayak metode pembelajaran yang dapat diterapkan bagi anak-anak usia 

dini, salah satunya melalui bermain. Belajar sambil bermail dapat menyenangkan 

dan menghibur bagi anak-anak usia dini, salah satunya melalui bermain. Belajar 
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sambil bermain dapat menyenangkan dan menghibur bagi anak-anak. Bermain 

bagi anak adalah kegiatan yang serius teteapi menyenangkan.(Ahmad Zaini, 2015) 

 Pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi melalui media 

elektronik berbasis multimedia membantu menumbuhkan minat belajar secara 

mandiri mampu mengembangkan kreatifitas dan pemahaman anak didik dalam 

belajar. Multimedia interaktif umumnya disajikan dengan bahasa pemrograman 

yang bersifat visualisasi dan dengan menggunakan suara, teks, dan gambar. 

Dalam perkembangannya, teknologi multimedia sangat diperlukan dalam teknik 

pembelajaran. Teknologi Augmented Reality dan Peralatannya telah banyak 

menghasilkan berbagai aplikasi. Saat ini, aplikasi-aplikasi tersebut dapat 

ditemukan dalam dunia game, industri film, periklanan, desain interior, fashion, 

pendidikan dan pembelajaran, operasi medis dan bedah, desain produk dan 

pemulihan manufaktur, konstruksi dan arkeologi, dan yang tak terhitung lagi 

jumlahnya. Augmented Reality merupakan pengembangan alami dari Virtual 

reality, Dalam hal aplikasi, Augmented Reality melengkapi Virtual Reality dalam 

banyak cara. Karena keuntungan dari pengguna bisa melihat kedua benda-benda 

nyata dan virtual secara bersamaan. Dengan metode pembelajaran berbasis 

multimedia, diharapkan menambah semangat pelajar terhadap bidang yang 

dibahas, selain itu pemahaman terhadap suatu materi  akan lebih mudah untuk 

dimengerti dan dipahami jika disampaikan dengan metode visualisasi. 

 Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan proposal ini, penulis 

mengambil judul “Pengenalan Bunga berbasis Augmented Reality (Studi 

Kasus : Paud Wijaya Kusuma Way Kanan)” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalah dibawah 

ini: 

Bagaimana membangun aplikasi pembelajaran yang interaktif dan  menarik 

sehingga mampu mempermudah anak didik PAUD dalam mempelajari dan 

memahami materi dalam pembelajaran pengenalan bunga pada PAUD Wijaya 

Kusuma? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini penulis membuat batasan masalah 

yaitu: 

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada pengenalan 15 bunga saja. 

Referensi Bunga didapat berdasarkan dari halaman Web. 

2. Aplikasi Pembelajaran ini akan diterapkan dengan menggunakan teknologi 

“Augmented Reality” 

 

1.4. Tujuan Masalah 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu  mempunyai tujuan dan 

sasaran. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk membantu  

Anak PAUD Wijaya Kusuma dalam memberikan pembelajaran yang interaktif 

dan menarik sehingga mampu mempermudah anak dalam mempelajari dan 

memahami materi dalam pengenalan buah-buahan, penulis akan menerapkan alat 

bantu  belajar  praktik melalui gambar, animasi dan suara yang menggunakan 

teknologi “Augmented Reality”. 
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1.5.  Manfaat  Penelitian 

 Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi PAUD Wijaya Kusuma: 

a) Memberikan kemudahan mengajar dalam pengenalan bunga untuk Anak 

didik di PAUD Wijaya Kusuma. 

b) Membantu tenaga pendidik dalam penyampaian dan memperaktikkan materi 

pembelajaran sehingga lebih mudah untuk dipahami anak didik khususnya 

dengan aplikasi multimedia melalui gambar, animasi dan suara yang 

menggunakan penerapan teknologi “Augmented Reality”. 

2. Manfaat Bagi Penulis: 

a) Dapat menganalisis suatu permasalahan di sistem yang lama sehingga 

peneliti mengembangkan di sistem yang baru agar dapat berguna bagi anak 

dalam memperoleh informasi pelajaran. 

b) Dapat menambah pengalaman dan wawasan tentang sistem pembelajaran 

yang ada di PAUD Wijaya Kusuma. 

3. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan Teknologi: 

a) Perkembangan alat bantu belajar dengan aplikasi Augmented Reality yang 

menggabungkan dunia maya dan informasi pelajaran dalam satu simulasi, 

akan menjadikan anak didik usia dini menjadi pribadi yang mengerti dan 

lebih mengenal teknologi. 


