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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada jaman modern teknologi augmented reality telah menjadi 

kebutuhan, penggunaan teknologi telah meluas dalam semua sektor kehidupan 

yang dibutuhkan. Salah satu teknologi berkembang ialah teknologi Augmented 

Reality, dimana perangkat smartphone dapat memunculkan sebuah objek 

virtual ke dalam dunia nyata, teknologi Smartphone pada jaman sekarang dapat 

dijadikan media fungsional untuk menyalurkan pesan tersebut dengan cara 

yang interaktif. Smartphone telah menjadi mini komputer yang dapat dibawa 

kemana saja oleh masyarakat,adanya Smartphone tidak hanya mempermudah 

setiap orang untuk berkomunikasi, tetapi Smartphone juga menyediakan 

puluhan ribu aplikasi yang dirancang mendukung berbagai pekerjaan 

penggunanya. Smartphone juga menyediakan permainan atau Mobile games 

sebuah alat yang efektif sebagai media penunjang pembelajaran bagi 

penggunanya, sehingga pengguna dapat memahami pecahan bilangan 

sekaligus adanya ketertarikkan belajar. Pada umumnya AR yang digunakan 

saat ini masih digunakan sebagai media hiburan, contohnya: tini wini biti AR, 

indomilk AR, Kimbo AR.  

Teknologi Augmented Reality dapat dimanfaat sebagai media 

penunjang pembelajaran. Pemanfaatan dari teknologi Augmented Reality 

sebagai game yang memiliki edukasi masih belum banyak diciptakan, terutama 

yang mengandung materi – materi pendidikan. Dalam kualitas pendidikan 

perlu adanya peningkatkan yang meliputi sebuah aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan tingkah laku. Pengembangan aspek-aspek dilakukan agar 

adanya peningkatan kualitas pendidikan dan mengembangkan kecakapan 

sosial dalam kompetensi peserta didik. .  
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Augmented Reality didefinisikan menjadi dua pendekatan yaitu: 

pendekatan secara luas dan pendekatan dibatasi, Para peneliti dalam ilmu 

komputer menyatakan pendekatan secara luas meliputi aspek lingkungan dan 

pendekatan dibatasi meliputi aspek beberapa objek[1]. Perubahan dari 

teknologi modern telah mengubah tata cara pendidikan, terutama ketika 

teknologi dikombinasikan dengan materi pendidikan yang memadai. 

Gabungan  antara teknologi dan pengalaman pembelajaran telah menciptakan 

peluang baru. AR menggunakan benda-benda virtual yang mensimulasikan 

lingkungan yang nyata dan, jika dapat mengintegrasikan pengolahan citra 

digital dan teknologi deteksi, pengaruhnya dalam game dan pendidikan bisa 

menjadi kuat [2] . Sampai saat ini, Augmented Reality (AR) adalah salah satu 

yang terbaru teknologi yang menawarkan cara baru untuk mendidik. Karena 

meningkatnya popularitas perangkat mobile secara global, meluasnya 

penggunaan AR pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet telah 

menjadi fenomena yang berkembang [3]. Banyak lingkungan belajar telah 

berusaha untuk mengintegrasikan konten dan teknologi, untuk membangun 

konten pembelajaran yang tepat, dan untuk menyediakan kolaboratif, 

interaktif, dan kegiatan belajar komunikatif untuk meningkatkan pembelajar 

kreativitas dan efektifitas pembelajaran[4]. Augmented Reality memiliki dua 

jenis yaitu; marker-less tanpa adanya bantuan object lain dan marker 

menggunakan bantuan object lain.  

Toolkit Augmeted Reality adalah perpustakaan visi komputer yang 

menyediakan fungsi pelacakan yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi 

augmented reality, dan ARToolkit dapat digunakan dalam engine Unity 

menggunakan konten visi komputer, menyederhanakan proses menciptakan 

aplikasi AR dan Game AR. Toolkit Augmented Reality memiliki beberapa versi 

antara lain; ARToolkit for android platform, GART for windows phone and 

windows 8, Vuforia for personal computer platform, Immersion D’Fusion for 

personal computer platform.  

Pembelajaran matematika dasar sangat penting, peranan matematika 

dapat di aplikasikan dalam keseharian. Karakteristik abstrak matematika, 
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memungkinkan peserta didik mengalami kesulitan memahami konsep dasar 

matematika[4].Sekolah dasar lebih menekankan pada konsep dasar 

matematika dan menciptakan benda konkret dalam memecahkan masalah. 

Meskipun jam pelajaran matematika relatif banyak, dalam kenyataan 

matematika di Sekolah Dasar masih dianggap mata pelajaran yang 

membosankan bagi peserta didik[5]. 

Kelebihan Teknologi Augmented Reality dapat dilihat dari segi biaya 

yang dikeluarkan untuk membuat alat peraga, dan pelajar dapat melatih 

kemampuan motorik. Game Pieces Cake adalah sebuah Game edukasi 

Matematika yang digunakan untuk membantu pelajar dalam hal materi 

bilangan pecahan. Dengan Game Pieces Cake ini, pengguna bisa mendapatkan 

pengalaman belajar yang lebih menarik dapat melihat visualisasi. Game Pieces 

Cake digunakan sebagai tujuan untuk menarik kembali minat dan motivasi 

pelajar agar terpacu mempelajari matematika. 

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, peneliti ingin membuat 

sebuah game bergenre casual, education-games dan managemen pada platform 

Android yang dapat dijadikan sebagai media penunjang pembelajaran yang 

menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga  diharapkan dapat 

menghibur pengguna serta melatih kemampuan pemain dalam akademik dan 

juga memberikan sensasi kepada pemain seolah-olah terjadi dalam dunia nyata 

menggunakan media kartu. Para guru memantau saat peserta didik 

menggunakan media pembelajaran game guna meningkatkan pemahaman pada 

masing-masing siswa. Para guru yang mengandalkan kekuatan memegang 

permainan untuk mendorong siswa yang sudah berbakat untuk melampaui 

batas mereka. Dalam proses berhitung pecahan kelas 3 hingga kelas 5 sekolah 

dasar terdapat beberapa permasalahan: salah satunya siswa kesulitan 

menjumlah berbagai bentuk pecahan, 60 % siswa takut salah saat menjawab 

soal, siswa kesulitan dalam menjumlah pecahan, 90 % siswa kesulitan bekerja 

sama teman dalam menyelesaikan soal, dan kondisi belajar masih mengarah 

pada model teacher center [4]. Penelitian yang di kembangkan oleh ilmuan 

menggunakan permainan kartu utopia adalah konstruktif bahwa tidak ada yang 
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mengajarkan anak-anak apa yang harus dilakukan dalam permainan ini; yang 

tersisa pada mereka sendiri untuk bereksperimen dan memecahkan masalah 

yang menarik, dan ketika mereka melakukannya, mereka akan mengetahui 

bagaimana strategi yang efektif dalam memecahkan masalah melebihi aturan 

dalam permainan tersebut [6].  

Dalam Permainan ini, pemain diberikan misi untuk menyelesaikan 

perhitungan bilangan Pecahan dengan menggunakan Kartu sebagai marker 

memunculkan object 3D sekaligus menjawab pertanyaan secara interaktif. 

Game ini dibuat menggunakan bahasa pemograman C# dengan game engine 

Unity 5.3. game ini mempunyai beberapa pertanyaan untuk materi bilangan 

pecahan. Penyusunan kerangka dalam penelitian saya menggunakan MDA 

(terdiri dari Mekanik, Dinamika, dan Estetika). MDA adalah pendekatan 

formal untuk memahami permainan - salah satu yang mencoba untuk 

menjembatani kesenjangan antara desain game dan pengembangan, permainan 

kritik, dan penelitian permainan teknis [7]. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dijelaskan,  maka  

permasalahannya adalah bagaimana mengimplementasikan teknologi 

augmented reality pada game Pieces Cake berbasis android sebagai penunjang 

pembelajaran bilangan pecahan dengan menggunakan marker yang memiliki 

berbagai macam warna. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah membuat game Pieces Cake sebagai media penunjang 

pembelajaran matematika khususnya materi bilangan pecahan. 
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1.4 Batasan Permasalahan 

Peneliti memilih masalah tentang rendahnya hasil belajar operasi 

hitung bilangan pecahan 

a. Game Edukasi berada platform Android. 

b. Game engine Unity 5.3 dan Ar-Toolkit dengan bahasa 

pemrograman C#   

c. Game terdiri dari beberapa soal bilangan pecahan 

d. Game menggunakan Augmented Reality 

e. Game dimainkan secara offline. 

f. Game ini hanya membahas materi Bilangan Pecahan 

penjumlahan dan pengurangan. 

1.5  Metodologi Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam pembuatan tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

a.  Pengkajian kasus 

Pada tahap yang pertama ini dilakukan pengkajian kasus yang 

ada di  dalam Game Pieces Of Cake. Akan dikaji apa saja yang harus 

dikerjakan untuk  memenuhi kebutuhan Game mendapatkan segi  fun 

learning. 

b.  Implementasi 

Tahapan implementasi merupakan mengkonversi perancangan 

sistem yang telah dibuat kedalam program game. Sehingga rancangan 

sistem yang telah dibuat tersebut dapat diterapkan secara nyata. Dalam 

pembuatan game menggunakan bahasa pemrograman C# dengan 

bantuan game engine Unity 5.3 dan menggunakan perangkat Ar-

Toolkit. Pada awal pengimplementasian dibuat terlebih dahulu sebuah 

marker dan objek 3 dimensinya, saat di sensor kartu tersebut dapat 

menampilkan objek. Mulai dari posisi objek 3D dan pencahayaan, 

hingga pembuatan script process calculate and match. Setelah itu baru 

diberikan design ui/ux yang menarik untuk mudah dipahami. 
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c.  Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan guna mengumpulkan dan mempelajari 

teori-teori yang berhubungan dengan pembuatan game Augmented 

Reality menggunakan Unity dan Ar-Toolkit dengan bahasa 

pemrograman C# dengan membaca buku yang berkaitan dengan 

pembuatan game menggunakan Unity dan mencari artikel dan informasi 

lainnya dari internet dan buku matematika materi bilangan operasi. 

Selain itu juga dengan mencari referensi yang berkaitan dengan rancang 

bangun game design untuk mempelajari apa saja aspek yang harus 

dipenuhi dalam merancang sebuah game edukasi. 

d.  Pengujian dan Analisa 

Evaluasi dilakukan dengan beberapa tahap: 

a. Tahap implementasi akan diuji dan dianalisa apakah telah sesuai  

menunjang pembelajaran pecahan bilangan atau belum. 

b. Pengujian dilakukan apakah terdapat bug atau tidak ketika game 

Pieces Of Cake dimainkan. 

c. Pengujian dilakukan dengan pengisian kuisioner playtesting 

singkat agar lebih mudah menarik kesimpulan. 

e.  Pembuatan laporan  

Tahapan ini merupakan penyimpulan dari seluruh metode di 

atas, Semua mengenai hal laporan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

pengerjaan Tugas Akhir tahap studi kasus hingga pengujian. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa 

bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang peneliti, perumusan  

masalah yang sedang di dapatkan peneliti, tujuan dan manfaat penelitian 

pengembangan game edukasi berbasis teknologi augmented reality, batasan 

permasalahan penelitian, metodologi penelitian yang diigunakan peneliti, dan 

sistematika penulisan yang effektif dalam penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berfungsi landasan teori sebagai parameter rujukan agar 

tercapainya penelitian ini. Adapun dalam pengkajian materi tersebut yaitu 

kajian tentang bahasa pemrograman  C#, kajian tentang bagaimana cara 

membuat game menggunakan Unity 3D game engine, hingga kajian mengenai 

teknologi Augmented Reality serta penerapan Ar-toolkit. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas perancangan sistem dan proses analisa yang 

dibutuhkan untuk membuat game edukasi berbasis teknologi augmented 

reality pada sistem android. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat hasil pengujian game dan pembahasan game yang 

telah diciptakan secara menyeluruh, serta bagaimana cara pengujian yang 

dilakukan terhadap game tersebut apakah hasil yang didapat sudah sesuai 

dengan tujuan awal peneliti. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdapat kesimpulan metode yang telah digunakan dalam 

perancangan game, evaluasi dari peneliti serta saran dari pengguna pada saat 

setelah proses pengujian. 


