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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman prasejarah manusia belum mengenal tulisan. Zaman prasejarah 

dimulai sejak adanya kehidupan di permukaan bumi hingga manusia mengenal 

tulisan. Masa prasejarah tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis pada benda-

benda peninggalannya saat ini. (Ari Listiyani, 2009). Namun zaman prasejarah 

terbagi kedalam beberapa periode, yang salah satunya adalah zaman mesozoikum 

yang berlangsung selama 140 juta tahun yang lalu, ditandai dengan munculnya 

reptil raksasa seperti dinosaurus dan atlantasurus, serta jenis ikan, burung dan 

hewan menyusui lainnya yang kita sebut hewan purbakala atau hewan prasejarah 

saat ini. (Hendrayana, 2009). 

Namun saat ini, untuk mempelajari hewan purbakala anak-anak hanya 

dapat mempelajari dari buku saja. Dimana di buku tersebut hanya terdapat gambar 

berupa fosil hewan purbakala yang pernah ditemukan tanpa mengetahui 

bagaimana bentuk dari hewan purbakala itu sendiri. Tetapi dengan adanya 

teknologi augmented reality, maka pengguna dapat melihat objek maya yang 

diproyeksikan terhadap dunia nyata dengan bentuk 3 dimensi yang menarik. 

(Thomas, 2007). 

Seiring dengan teknologi animasi yang semakin berkembang dan 

kebutuhan akan  tampilan 3 dimensi dengan kualitas yang baik, maka augmented 

reality digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  Augmented Reality adalah 

sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan antara dunia nyata dan 
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dunia virtual yang dibuat oleh komputer, sehingga batas antara keduanya menjadi 

sangat tipis. (Azuma, 1997). 

Pada prinsip kerjanya augmented reality bersifat interaktif, realtime dan 

objek yang ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Kelebihan dari augmented 

reality itu sendiri yaitu pengembngannya yang lebih mudah dan lebih murah, 

kelebihan lainnya yaitu augmented reality dapat diimplementasikan secara luas 

dalam berbagai media. Dapat dijadikan sebuah aplikasi di dalam smartphone dan 

media cetak seperti koran, buku, dan majalah. (Kaufmann, 2002). 

Sehingga pemanfaatan augmented reality sebagai media pembelajaran  

hewan purbakala ini diharap dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami 

tentang hewan purbakala, dengan bentuk 3 dimensi yang ditampilkan secara lebih 

nyata, menarik dan real time.  

Penggunaan marker bergambar hewan yang dicetak di atas kertas dibuat 

agar menarik untuk anak-anak. Ketika aplikasi diarahkan diatas marker, maka 

otomatis gambar hewan berbentuk 3 dimensi akan keluar dari dalam gambar. 

Melalui media  pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat lebih antusias dalam 

mempelajari tentang hewan purbakala. Selain untuk mengenalkan hewan kepada 

anak-anak media pembelajaran ini secara tidak langsung mengajarkan anak-anak 

untuk dapat menggunakan teknologi yang sedang berkembang saat ini. (Dewa, 

2015). 

Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan augmented reality untuk 

membuat sebuah media pembelajaran interaktif yang menggunakan objek 3 

dimensi sebagai konten didalamnya. Marker yang digunakan untuk aplikasi ini 

adalah berupa gambar dari hewan itu sendiri, disini peneliti menggunakan media 
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single marker yaitu penggunaan marker untuk masing-masing gambar bukan 

menggunakan multi marker yaitu satu marker dapat menampilkan banyak objek 3 

dimensi. (Roedavan, 2016). 

Dari segi fitur, virtual, dan teknologi, media pembelajaran berbasis 

augmented reality ini dapat dikembangkan lebih lanjut baik dalam bentuk mobile 

maupun dekstop. 

Berdasarkan hasil pemaparan dari latar belakang masalah diatas, maka 

penelitian ini mengangkat judul tentang “Pemanfaatan Augmented Reality 

Sebagai Media Pembelajaran Hewan Purbakala Pada Anak Menggunakan 

Single Marker”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membuat aplikasi Augmented Reality sebagai media 

pembelajaran hewan purbakala pada anak untuk meningkatkan minat 

belajar anak? 

2. Bagaimana menerapkan metode single marker pada aplikasi augmented 

reality sebagai media pembelajaran hewan purbakala? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari dilakukannya penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan penelitian 

yang ingin dicapai diantaranya: 

1. Membuat aplikasi Augmented Reality di platform android yang dapat 

menampilkan visualisasi objek 3 dimensi dari hewan purbakala.. 
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2. Mampu menyelesaikan masalah yang terjadi, yaitu kurangnya minat 

belajar anak terhadap hewan purbakala jika menggunakan metode 

konvensional. 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Agar penulisan ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus 

pada permasalahan yang telah ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang 

hilang karena ruang lingkup yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi augmented reality media pembelajaran hewan purbakala 

diimplementasikan menggunakan Unity3D dan Blender. 

2. Augmented reality ini dibuat dengan memanfaatkan media marker bukan 

dengan media markerless. 

3. Aplikasi ini minimum API level Android 4.1 Jelly Bean (API level 16) 

4. Smartphone yang dapat digunakan minimal memiliki spesifikasi ArmV7 

sesuai dengan Unity 3D. 

1.5 Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

1.5.1 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dengan dibangunnya sebuah aplikasi 

augmented reality sebagai media pembelajaran tentang hewan purbakala agar 

dapat mempermudah anak-anak sehingga anak-anak dapat lebih memahami 

tentang hewan purbakala yang pernah ada di bumi dan meningkatkan minat 

belajar mereka serta dapat meningkatkan kreatifitas dan ide-ide mereka. 

1.5.2 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan anak-anak mengenai 

jenis-jenis hewan purbakala yang pernah ada di bumi dan menambah minat 
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mereka untuk mempelajarinya lebih jauh lagi serta memberikan sumbangan ide 

dan pemikiran bagi pengembangan sistem yang akan dibuat sebagai media 

penunjang belajar anak-anak. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Pemanfaatan Augmented Reality Sebagai Media 

Pembelajaran Hewan Purbakala Pada Anak Menggunakan Single Marker ini  

belum pernah dilakukan di kota Bandar Lampung. Penelitian ini difokuskan pada 

bagaimana meningkatkan minat anak untuk mempelajari tentang hewan 

purbakala. Penelitian augmented reality telah banyak dilakukan sebelumnya, 

adapun perbandingan dan kontribusi penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

terdahulu terdapat pada Tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 
Peneliti Judul  

Penelitian 

Metode Hasil  

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Muh. 

Arif 

Saputra 

(2015) 

Aplikasi 

Tuntunan 

Shalat 

Menggunakan 

Augmented 

Reality 

Berbasis 

Android 

Metode 

Luther 

Teknologi 

augmented 

reality dapat 

menampilkan 

animasi 3 

dimensi dan 

aplikasi ini 

juga dapat 

menampilkan 

fitur pilihan 

sholat. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Arif Saputra 

menggunakan 

metode luther 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan 

metode waterfall 

Juki 

Irfansyah 

(2017) 

Media 

Pemebelajaran 

Pengenalan 

Hewan Untuk 

Siswa Sekolah 

Dasar 

Menggunakan 

Augmented 

Reality  

Berbasis 

Android 

Natural 

Feature 

Tracking and 

Rating 

Aplikasi 

augmented 

reality dapat 

membantu 

peserta didik 

dalam 

memahami 

materi yang 

ada. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

juki irfansyah 

perancangan 

objek 3 dimensi 

menggunakan 

lightwave 3D 

sedangkan  pada 

penelitian ini 

menggunakan 

Blender 3D 
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian (Lanjutan) 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Metode Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Angga 

Maulana 

(2014) 

Aplikasi 

Augmented 

Reality 

Sebagai Media 

Pembelajaran 

Tata Surya 

System 

Development 

Life Cycle 

(SDLC) 

Menampilkan 

semua objek 

planet tata 

surya dengan 

matahari 

beserta 

animasinya 

dan sound 

penjelasan 

yang berbeda 

untuk setiap 

objek. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Angga Maulana 

menggunkan 

multi marker 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

single marker 

Iwan 

Setya 

Nugraha\

(2013) 

Pemanfaatan 

Augmented 

Reality Untuk 

Pembelajaran 

Pengenalan 

Alat Musik 

Piano 

Metode 

Prototyping 

Augmented 

reality dapat 

digunakan 

sebagai alat 

bantu 

pembelajaran 

dalam bidang 

pengenalan 

teori tentang 

musik. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

iwan setya 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

Tahta 

Alfina 

Lutfiyati 

(2016) 

Aplikasi 

Augmented 

Relaity 

Pembelajaran 

Pengenalan 

Hardware 

Komputer 

untuk Sekolah 

Menengah 

Pertama 

Dengan 

Metode 

Transformasi 

Geometri 

Metode 

Waterfall 

Teknologi 

augmented 

reality dapat 

digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

hardware 

komputer 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

tahta alfina 

lutfiyati 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

 

 

 

 


