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PENDAHULUAN 

 

 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan teknologi komputer saat ini telah mengalami peningkatan dengan 

pesat. Salah satu bagiannya adalah teknologi multimedia. Teknologi multimedia 

mengacu pada kumpulan beberapa media yang digunakan secara bersama. 

Penggunaannya sekarang ini sudah banyak diterapkan dalam proses pembelajaran di 

jenjang pendidikan. Dengan adanya teknologi tersebut diharapkan proses 

penyampaian informasi  dari guru ke siswa dapat berjalan secara interaktif dan 

efektif.  Teknologi multimedia yang saat ini sedang berkembang adalah Augmented 

Reality yang digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengenal suatu objek 

secara interaktif. Tetapi Augmented Reality juga dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran bersifat permainan atau game sehingga memiliki daya tarik tersendiri. 

Augmented reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan benda virtual 

tiga dimensi ke dalam lingkungan nyata dan menampilkannya secara realtime 

(Wulansari dan Yunda, 2010). AR dapat dijumpai di ponsel android. Sedangkan 

game edukasi adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan pendidikan 

(mendukung pengajaran dan pembelajaran), menggunakan teknologi multimedia 

interaktif (Widiastuti, dkk, 2012). Sehingga game edukasi Augmented Reality dapat 

menjadi salah satu media pembelajaran yang interaktif melalui ponsel android. 



2 

 

Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar saat ini adalah Kurikulum 2013. 

Dimana Kurikulum 2013 untuk jenjang Sekolah Dasar menggunakan pendekatan 

pembelajaran tematik. Tema menjadi pengikat beberapa materi mata pelajaran yang 

harus disampaikan guru. Setiap kelas disediakan beberapa tema yang memiliki 

subtema, dan setiap subtema terdiri dari beberapa pembelajaran. Berdasarkan uraian 

tersebut, penulis melakukan penelitian akan membuat aplikasi game edukasi dengan 

teknologi augmented reality. Game edukasi yang akan dibuat mengambil konten-

konten yang ada di Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas IV semester 1 

dengan tema 2 “ Selalu Berhemat Energi ”  di subtema 1 “ Macam-macam Sumber 

Energi ” dan subtema 2 “ Pemanfaatan Energi ”. Dengan adanya game edukasi ini 

diharapkan siswa sekolah dasar dapat belajar secara interaktif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana membuat AR-

Game pembelajaran sumber energi bagi siswa sekolah dasar agar dapat belajar secara 

interaktif . 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah. Beberapa batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat merupakan media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar 

kelas IV dan konten-konten yang digunakan berdasarkan Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 semester 1 dengan tema 2 “ Selalu Berhemat Energi ”  di 
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subtema 1 “ Macam-macam Sumber Energi ” dan subtema 2 “ Pemanfaatan 

Energi ”. 

2. Aplikasi dibangun menggunakan marker berupa gambar yang sesuai dengan 

model tiga dimensi, software Blender untuk pembuatan modelling 3D, dan 

software Unity3D untuk pembuatan Augmented Reality. Tetapi yang menjadi 

permasalahan kali ini adalah lebih mengutamakan penggunaan Augmented 

Reality. 

3. Isi dari aplikasi ini antara lain : terdapat beberapa level dalam AR-Game ini. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat AR-Game berbasis android sebagai media 

pembelajaran sumber dan manfaat energi untuk siswa sekolah dasar kelas IV. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Guru 

Aplikasi ini dapat membantu guru dalam pembelajaran karena dapat menjadi 

salah satu media pembelajaran alternatif yang menarik dan interaktif. 

2. Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Aplikasi ini dapat membantu siswa sekolah dasar untuk belajar secara interaktif 

dan mempermudah dalam memahami subtema macam-macam sumber energi 

dan manfaat energi. 

3. Bagi Peneliti 
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Manfaat yang didapat oleh peneliti adalah dapat menambah pengetahuan dan 

mempelajari cara membuat aplikasi game edukasi Augmented Reality. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis besar isi 

skripsi adalah: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.  

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

BAB 3  METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua 

permasalahan, perancangan sistem baik secara umum maupun 

spesifik. 

BAB 4  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil pengujian dan pembahasan hasil pengujiannya. 

BAB 5  PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 


