
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan game saat ini telah sampai pada titik kemajuan yang pesat. Berbagai

jenis permainan telah di ciptakan entah game online atau game offline. Pengguna

game saat ini juga tidak pandang umur dan dapat dimainkan dimanapun. Serta

penggunaan gadget dan desktop semakin tinggi mengingat banyaknya permainan

yang di rilis. Anak di zaman ini yang kategorinya adalah seorang siswa sekolah dasar

telah akrab dengan game, kebanyakan mereka memainkannya melalui komputer

maupun mobile. Dengan beralasan bahwa game dapat dijadikan alat untuk

refreshing, namun dalam kebanyakan mereka memainkan game yang kurang

bermanfaat bagi pengetahuannya sehingga menimbulkan dampak ketagihan. Tidak

menutup kemungkinan, bahwa siswa akan membawa laptop/gadget ke sekolah untuk

bermain game online ataupun offline.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak kuat pada

bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, gadget merupakan alat yang biasa

digunakan untuk berkomunikasi sudah dapat bertambah fungsi untuk digunakan

dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Dalam hal ini telah di wajibkan bagi

sekolah untuk menggunakan kurikulum 2013 yang menyeimbangkan antara

pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama

dengan kemampuan intelektual. (Permendikbud No. 70, 2013). Kurikulum ini telah

dipakai oleh sekolah dasar sampai menengah atas. Dengan adanya game edukasi
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yang notabene ditujukan untuk media pembelajaran bagi siswa sekolah dasar ini di

harapkan dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar.

Aplikasi ini dibuat dari perpaduan teknologi gaming dan augmented reality

sebagai jenisnya dan mobile phone yang berkatagori smartphone sebagai medianya.

User interface-nya menggunakan blender sebagai design objek animasi 3dimensi.

Didalam aplikasi ini nantinya akan ditunjukan teknologi (AR) Augmented Reality

sebagai output dari proses permainan yang berlansung. Augmented reality (AR)

merupakan penggabungan objek virtual (teks, gambar,  dan animasi) kedalam dunia

nyata, dimana pengguna dapat mengeksplor dunia nyata dengan lebih atraktif dan

lebih menarik (Azuma, 1997). Selain AR dan Gaming, aplikasi ini tentunya memiliki

metode pembelajaran yang akan muncul disetiap level permainan. Di dalam masing

– masing level berisikan pembelajaran mengenai daur hidup makhluk hidup disekitar

lingkungan yang telah sesuai kurikulum 2013 dengan tematik “Peduli Terhadap

Lingkungan” bersubtema “Mengenal Keanegaraman Makhluk Hidup”. Dengan

diambilnya tematik tersebut, aplikasi ini ditujukan bagi siswa kelas empat sekolah

dasar.

Berdasarkan permasalahan tersebut muncul  sebuah  gagasan  untuk

melakukan  penelitian dengan judul “Augmented Reality Game Pembelajaran Daur

Hidup Makhluk Hidup Bagi Siswa Sekolah Dasar Berbasis Android.”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan malasah berdasarkan latar belakang tersebut adalah “Bagaimana cara

membuat game pembelajaran dengan augmented reality agar dapat menjadi daya

tarik belajar siswa dan lebih interaktif?”.
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1.3. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan

maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian tersebut lebih terarah dan

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Aplikasi dibuat dengan berisikan game edukasi dan augmented reality

sebagai teknologi dengan isi pembelajaran “mengenal daur hidup makhluk

hidup di lingkungan” berbasis android.

B. Isi dari game ini antara lain :

a. Informasi daur hidup

b. Permainan mencocokan gambar

c. Suara Hewan

C. Aplikasi ini tidak mengutamakan jenis game tetapi lebih menekankan

pada materi pembelajaran.

D. Adapun daur hidup hewan dan tumbuhan yang akan di tampilkan sebagai

berikut : kupu – kupu, nyamuk, katak, belalang, pohon mangga, kucing,

kecoa, manusia, ayam.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah game pembelajaran agar dapat

menarik minat belajar siswa dan membantu kegiatan belajar mengajar untuk

kurikulum 2013.
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1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

A. Bagi guru

Aplikasi ini dapat membantu para guru menjadi lebih mudah dalam

mengajar karena dengan tambahan game dan augmented reality sebagai

penarik perhatian siswa agar lebih terfokus pada tematik yang disampaikan.

B. Bagi siswa

Siswa akan dapat lebih mengenal apa itu game edukasi, dan bisa

membedakan antara permainan yang bermanfaat bagi pendidikan dengan

yang hanya merugikan.

C. Bagi Peneliti

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat

mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan, terutama

tentang animasi komputer 3dimensi, pemrograman game dan animasi,

pemrograman mobile dan mengikuti perkembangan teknologi augmented

reality.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan dalam penysunan skripsi.

Sistematika penulisan dibagi dalam beberapa bab:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan, dan

pembuatan sistem.

BAB III METODE PENELITIAN

Mengemukakan metode penelitian yang dilakukan dari perancangan

dan alur penelitian sampai implementasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengemukakan implementasi dari rancangan dalam BAB III beserta

hasil dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah

dilakukan.


