
 

 

 

 

 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran di sekolah sekarang ini sudah disesuaikan dengan perkembangan 

teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, media 

pembelajaran saat ini dituntut untuk lebih kreatif dan menarik sehingga dapat  

menarik seorang anak dalam mempelajari suatu hal.  Kemajuan dan perkembangan 

teknologi sudah semakin maju, sehingga penggunaan alat-alat bantu mengajar seperti 

alat-alat audio, visual serta perlengkapan sekolah disesuaikan dengan perkembangan 

zaman. Dunia pendidikan dewasa ini hidup dalam dunia media, dimana kegiatan 

pembelajaran telah bergerak menuju dikuranginya penyampaian bahan pengajaran 

dengan metode ceramah dan diganti dengan digunakannnya banyak media (Mukimin 

dan Saliman, 2008). Selain itu juga harus mampu disesuaikan dengan tuntutan 

kurikulum sesuai dengan materi, metode, dan tingkat kemampuan belajar siswa agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik disekolah.  

Pekerjaan merupakan sekumpulan kedudukan yang memiliki kewajiban dan 

tugas tertentu, dalam satu pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang atau beberapa 

orang yang tersebar di berbagai tempat (Muhammad Nursa’ban, 2008). Jenis-jenis 

pekerjaan dibedakan menjadi dua yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan 
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pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya 

nelayan, petani, penjahit. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya pilot, polisi, 

dokter.  

Sebagai pembelajaran dan pengenalan tentang jenis-jenis pekerjaan 

diperlukan suatu media yang lebih nyata, karena hal ini akan mendorong siswa dalam 

memahami jenis pekerjaan tersebut. Salah satu teknologi yang dirasa cocok dan saat 

ini sedang berkembang adalah Augmented Reality. Augmented Reality (AR) 

memungkinkan pengguna untuk melihat dunia nyata, dengan objek virtual 

ditumpangkan di atas marker (Azuma, 1997).  

Aplikasi augmented reality edugame ini dibangun dengan tujuan untuk 

memudahkan dan menarik para siswa dalam mempelajari tentang jenis-jenis 

pekerjaan yang ada di dalam keseharian. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah “Bagaimana 

membuat aplikasi Augmented Reality (AR) Edugame Jenis-Jenis Pekerjaan Sebagai 

Media Pemebelajaran Anak Sekolah Dasar supaya menarik siswa untuk.lebih 

memahami tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian tersebut lebih terarah dan 
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memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam 

pembuatan augmented reality edugame ini hanya di batasi pada : 

1. Aplikasi yang dibuat merupakan media pembelajaran untuk siswa sekolah 

dasar kelas IV yang konten – kontennya diadopsi dari kurikulum 2013 

kelas IV  tema 4 “Berbagai Pekerjaan “  di subtema 1 “ Jenis-jenis 

Pekerjaan“. 

2. Augmented reality edugame ini menggunakan deteksi citra,  dan citra 

yang digunakan adalah marker. Marker dibangun menggunakan vuforia 

SDK. Kemudian untuk membuat aplikasi augmented reality 

menggunakan software Unity 3D. Untuk tiga dimensi modelling 

menggunakan Blender dan Unity. 

3. Jenis-jenis pekerjaan yang akan dibuat dalam edugame ini antara lain: 

polisi, dokter, nelayan, petani, pilot, dan supir bus. 

4. Dalam pembuatan augmented reality edugame ini tidak mengutamakan 

pembuatan objek 3D tetapi lebih menekankan pada penggunaan 

augmented reality yang berbasis android. 

5. Aplikasi yang dibuat ini akan dijalankan pada perangkat mobile 

menggunakan sistem operasi android yang berisi beberapa halam, yakni : 

a. Halaman awal atau welcome 

b. Halaman ayo belajar 

c. Halaman petunjuk 

d. Halaman unduh marker 

e. Halaman world map 

f. Halaman tentang  

g. Halaman game drag and drop 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan ini untuk mengembangkan aplikasi augmented reality 

(AR) edugame jenis-jenis pekerjaan sebagai media pembelajaran anak sekolah sasar. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa 

Augmented reality edugame ini dapat membantu para siswa untuk dapat 

memahami jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di dalam masyarakat. Selain itu 

para siswa juga dapat melihat objek tiga dimensi dari pekerjaan tersebut.  

2. Bagi Guru 

Augmented reality edugame ini dapat membantu para guru untuk dalam 

menyampaikan materi tentang jenis-jenis pekerjaan. Karena dilengkapi dengan 

objek tiga dimensi sehingga memudahkan para siswa dalam memahami materi 

yang disampaikan.  

3. Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mengimplementasikan 

ilmu yang sudah dipelajari di saat perkuliahan, terutama tentang Game, 3D dan 

augmented reality. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini 

maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik dan benar.  Sistematika 

penulisannya di bagi dalam beberapa bab, yaitu: 

 BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab I pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan.  

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan, dan pembuatan sistem. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III mengemukakan metode penelitian yang akan dilakukan dalam 

perancangan dan alur penelitian dalam membuat aplikasi edu game 

augmented reality jenis-jenis pekerjaan. 

 BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari 

analisis, desain, hasil testing, dan implementasinya. 

 BAB V PENUTUP  

Bab V Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. 

 


