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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kamis (24/9/2015) masyarakat sempat dihebohkan dengan foto yang 

diunggah dengan nama akun “Ronal Chistoper Ronal” yang memamerkan foto 

buruannya berupa beruang madu yang sudah dikuliti. Polres Kutai Kartanegara 

turun tangan dan menangkap Ronal dan ke-2 temannya. Ketika ditangkap beruang 

tersebut sudah menjadi masakan rica-rica, polisipun mengamankan sabagai 

barang bukti [2]. 

Mahasiswi dari Jember Ida Tri Susanti (20 tahun) juga berurusan dengan 

polisi dikarenakan memposting foto hewan buruan yang dilindungi oleh undang-

undang Foto tersebut diberi keterangan “Hasil berburu hari ini Nyam...nyam...”. 

Mahasiswi tersebut memposting 5 foto hewan buruannya [3]. Menurut undang-

undang No.5 tahun 1990 merupakan ajaran untuk melindungi dan menjaga  

lingkungan satwa maupun tumbuhan [4]. 

Seperti yang kita ketahui di Indonesia mempunyai banyak sekali 

keanekaragaman flora dan fauna yang dapat menjadi asset maupun icon daerah 

tersebut. Sayang sekali flora dan fauna yang ada di Indonesia menipis.  Hewan-

hewan langka di Indonesia yang sudah menjadi icon salah satunya adalah Badak 

Jawa, Badak Sumatra, Harimau Sumatra, Orangutan Sumatra, Gajah Sumatra, 

Gajah Kalimantan, Orangutan Kalimantan, Penyu, Kangguru pohon dan penyebab 

utama kepunahan hewan-hewan tersebut karena kerusakan habitat hutan, konflik 

manusia dan hewan, perdagangan, perburuan, penangkapan yang melebihi 
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kapasitas [1]. Terlihat  bahwa masalah kepunahan hewan didominasi oleh perilaku 

manusia dan sifat kemurkaan mereka.  

Dari kasus di atas minimnya kepedulian manusia terhadap hewan di 

lingkungan sekitar masih kurang.  Padahal sudah diatur dalam undang-undang 

untuk menjaga sumberdaya alam beserta ekosistemnya secara serasi dan 

seimbang. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan penjualan satwa liar 

yaitu dengan cara preventif dan represif  dan dioptimalkan dengan memberikan 

efek  jera bagi para pelakunya [5]. Menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap 

binatang perlu dipupuk sejak dini dengan pendidikan karakter, paling tidak untuk 

memberikan pengetahuan bahwa makhluk  ciptaan Tuhan tidak hanya manusia 

saja yaitu ada hewan dan tumbuhan yang juga harus dilindungi keberadaanya agar 

tidak punah.  

Pendidikan karakter sudah menjadi perhatian pemerintah.Dalam Undang-

Undang no 20 tahun 2003 pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekutan spiritual 

keagamaan, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia, 

ketrampilan, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan karakter di Indonesia 

adalah “Character-based Holistic Education” dan kurikulumnya “Character-

based Integrated Curiculum” terdapat 9 pilar karakter yaitu:  

1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya 

2. Kejujuran dan amanah 
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3. Hormat dan santun 

4. Tangung Jawab serta kemandirian 

5. Suka tolong menolong 

6. Pekerja keras serta percaya diri 

7. Dermawan 

8. Rendah hati 

9. Toleransi, kesatuan, kedamaian. 

Menurut Live Wire Media (Consultant Psychologist's Agency) [6],The Character 

Education, Guidance, Lifeskills manusia yang berkarakter memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:  

 Trustoworthis (dapat dipercaya)   

 Respect (menghormati) 

 Fairness  (bijaksana dan senatiasa adil)  

 Responsibility (bertangung Jawab)   

 Citizenship (cinta tanah air) 

 Honesty (menomorsatukan kejujuran) 

 Courage (mempunyai keberanian) 

 Diligence (ulet, pantang menyerah) 

 Integrity (mempunyai integritas tinggi) 

Model pendidikan pada anak-anak tujuannya untuk membentuk karakter 

anak yang disampaikan melalui kegiatan yang mengasyikan seperti bermain, 

bercerita dan kantin kejujuran. Model pendidikan karakter untuk remaja bertujuan 
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mengembangkan kepribadian. Model pendidikan untuk orang dewasa bertujuan 

mementapkan kembali karakter yang sudah dibentuk sejak dini. 

Pada pilar utama disebutkan bahwa mencintai Tuhan serta seluruh ciptaan-

Nya termasuk juga binatang dan tumbuhan adalah salah satu bentuk Pendidikan 

karakter di Indonesia “Character-based Holistic Education” dengan 

kurikulumnya “Character-based Integrated Curiculum”. Mengacu pada 

pendidikan karakter di Indonesia point pertama penulis membuat game edukasi 

satwa langka yang bertujuan untuk menyayangi binatang agar binatang tidak 

semakin terancam keberadannya, agar anak cucu dapat melihat keberagaman 

satwa yang Indonesia miliki. 

Pemanfaatan teknologi Augmented Reality dengan game yang 

menyenangkan 3D adalah formulasi yang diterapkan untuk pembelajaran 

interaktif yang menyenenangkan dalam edugame ini. Satwa langka seolah-olah 

diperlihatkan nyata dalam Modeling 3D berisi informasi satwa tersebut, sehingga 

player dapat mengetahui satwa tersebut tanpa harus mengunjungi konservasi 

satwa langka. Menurut penelitian oleh tim Neurobiologi di University of 

California menemukan hasil bahwa bermain game dengan grafis 3D mampu 

meningkatkan daya ingat sebab memiliki bebrapa hal yang tidak dimiliki oleh 

game 2D mereka mendapat labih banyak informasi spasial yang dapat 

dieksplorasi. Kemudian alasan berikutnya mereka jauh lebih kompleks dengan 

lebih banyak informasi yang bisa dipelajari[7]. Hal tersebut merupakan alasan 

kuat membuat content “Augmented Reality” berupa informasi agar player mudah 

mengingat. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana formulasi game guna menambah minat bermain game tentang 

satwa ? 

2. Bagaimana mengaplikasikan teknologi Augmented Reality secara 

menyenangkan kedalam game sebagai edukasi satwa langka ? 

3. Bagaimana menambah kepedulian anak-anak terhadap satwa dan 

habitatnya ? 

1.3. Tujuan 

1. Mengetahui formulasi perancangan game untuk menambah minat bermain 

game tentang satwa. 

2. Mengetahui cara mengaplikasikan teknologi Augmented Reality secara 

menyenangkan ke dalam game sebagai edukasi satwa langka . 

3. Meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap satwa langka di Indonesia. 

  


