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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab pendahuluan ini menjelaskan uraian dari latar belakang, rumusan 

masalah yang dibahas, tujuan penelitian, luaran yang diharapkan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. 

1.1 Latar Belakang 

Augmented Reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 

dua dimensi ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu 

memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. AR mengizinkan 

penggunanya untuk berinteraksi secara real time dengan sistem. Penggunaan AR 

saat ini telah meluas ke berbagai aspek dalam kehidupan dan diproyeksikan akan 

mengalami perkembangan yang sangat signifikan, penggunaan AR sangat menarik 

dan memudahkan penggunaannya dalam mengerjakan sesuatu hal. Metode 

Augmented Reality juga memiliki kelebihan dari sisi interaktif karena 

menggunakan marker untuk menampilkan objek 3D tertentu yang diarahkan ke 

kamera smartphone. Penerapan konsep yang digunakan diharapkan dapat 

meningkatkan daya nalar dan daya imajinasi seseorang. 

Binatang adalah makhluk hidup yang mampu bergerak (berpindah tempat) 

dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak memiliki akal budi. Binatang 

bisa juga disebut dengan fauna maupun satwa yang terdapat di alam semesta. Media 

yang mengangkat tema pengenalan binatang bagi Siswa TK, seperti poster binatang 

dan buku-buku ensiklopedia belum mampu menjadi media pengenalan binatang 

yang efektif bagi Siswa TK, melihat permasalahan tersebut maka dapat ditemukan 

sebuah solusi dengan membangun aplikasi pengenalan binatang untuk Siswa TK. 

Pengenalan binatang menggunakan aplikasi diharapkan dapat menjadi alternatif 

bagi guru dan orang tua untuk memberikan suatu pengetahuan tentang binatang 

kepada anak. Aplikasi ini dapat menampilkan animasi binatang dalam bentuk 3D, 

suara dari binatang tersebut dan informasi tentang binatang tersebut.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yanga dapat diuraikan 

adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi Android Pengenalan Binatang 

untuk Siswa TK menggunakan Augmented Reality sehingga nantinya 

aplikasi ini dapat dengan mudah membantu anak untuk mengenali binatang. 

2. Bagaimana unjuk kerja aplikasi Augmented Reality Magic Book Pengenalan 

Binatang untuk Siswa TK sehingga nantinya menjadi sarana efektif untuk 

membantu orang tua mengajarkan jenis-jenis binatang pada anaknya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian aplikasi Augmented Reality ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mampu memberikan visualisasi buku objek binatang dengan cara yang 

lebih atraktif melalui smarthphone Android dalam benetuk 3 dimensi. 

2. Mampu membangun aplikasi Augmented Reality yang dapat menampilkan 

objek 3 dimensi pada buku objek binatang dengan sistem operasi Android. 

3. Mampu membangun aplikasi agar mudah dipahami dan digunakan oleh 

anak-anak sehingga menjadi sarana efektif untuk belajar pengenalan objek 

binatang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua dan guru 

TK dalam memperkenalkan objek binatang dengan cara yang lebih menarik. 

Memberikan penyajian informasi buku objek binatang yang atraktif dan menarik 

pada anak-anak dan masyarakat. Memberikan contoh pemanfaatan teknologi 

informasi pada anak. 

1.5 Batasan Masalah 

Melihat luasnya permasalahan, maka dalam penelitian ini dibuat beberapa 

asumsi dengan tujuan agar pembahasan menjadi lebih terarah serta untuk 



3 
 

 

 

menyederhadanakan dan membatasi permasalahan. Batasan masalah dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Membahas secara ringkas konsep dan implementasi Augmented Reality dan 

Library Vuforia serta teori yang menunjang perancangan aplikasi 

Augmented Reality pada buku binatang. 

2. Membahas bagaimana menampilkan model objek 3 dimensi binatang 

dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality dengan bantuan 

Library Vuforia dan Software Unity 3D. 

3. Aplikasi yang dirancang berbasis mobile yang dapat diakses smartphone 

Android. Pengguna dapat berinteraksi menggunakan sebuah buku berisi 

objek binatang yang dijadikan sebagai marker (penanda). 

4. Objek binatang yang dijadikan pemodelan 3 dimensi sebanyak 20 binatang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan membahas deskripsi atau pembahasan secara umum 

di setiap bab sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah yang 

mendasari penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai teori maupum pustaka yang 

digunakan dalam perancangan aplikasi. 

BAB III : METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam perancangan 

aplikasi yang meliputi tempat penelitian, waktu penelitian, 

gambaran umum serta desain aplikasi. 
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BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL 

Bab ini menunjukan hasil dari pengujian aplikasi serta dilengkapi 

dengan dengan analisis terkait dengan hasil yang diperoleh dari 

hasil pengujian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini memberikan kesimpulan tentang pembahasan maupun hasil 

dari penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta memuat 

beberapa saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

  


