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BAB V. KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Game menggunakan Augmented Reality yang dikemas pada game “Rare 

Animal” mampu meningkatkan minat bermain anak-anak sebab mereka 

merasa tertarik pada cara bermain game yang baru tidak monoton. Berdasrkan 

data analisa 90% responden menyukai game 3 dimensi berbasis Augmented 

Reality. 

Game “Rare Animal”menggunakan teknologi Augmented Reality berbasis 

OS android yang dapat dimainkan, tidak hanya sekedar memunculkan objek 

3D saja. Sistem reward berupa next stage dan pada bagian akhir diberi hadiah 

coloring 3D texture guna mengapresiasi telah menyelesaikan game. Dengan 

cara tersebut game mampu menjadi pembelajaran interaktif secara 

menyenangkan. 

Review game “Rare Animal” menunjukan bahwa kepedulian terhadap 

satwa langka meningkat setelah bermain game, responden menjadi lebih tau 

apa yang harus dilakukan pada satwa langka maupun habitatnya dengan story 

nyata penyebab utama satwa tersebut menjadi krisis keberadaanya. Dari total 

pre-test score 619 meningkat menjadi 840.  

  Game “Rare Animal” mempunyai 5 inti pemicu atau marker. Game 

hanya dapat dimainkan apabila mempunyai marker saja. Marker berbentuk 

dua dimensi yang dapat diprint out untuk dapat melakukan proses scan marker 

sehingga dapat memunculkan game. 
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Game “Rare Animal” hanya dapat dimainkan dengan spesifikasi 

smartphone tertentu. Spesifikasi minimal yaitu dengan kamera belakang 

minimal 8 MegaPixel dengan RAM minimal 1GB dan OS Android JellyBean. 

Sebab pada bebrapa smartphone di bawah spesifikasi yang disebutkan 

mengalami gagal loading dan objek 3D tidak muncul setelah melakukan 

scanning. 

5.2. Saran 

Adapun beberapa kekurangan game “Rare Animal” yaitu, ukuran installer 

uang terlalu besar serta marker harus berada ditempat yang cukup cahaya 

sebab pada ruangan minim cahaya marker tidak terdeteksi secara baik, pada 

ruangan yang terlalu banyak cahaya pun marker memantulkan cahaya 

sehingga tidak dapat melakukan scanning secara baik. 

Penelitian game “Rare Animal” menggunakan teknik kualitatif dengan 

bebrapa pilihan ganda agar anak-anak tidak menjawab pertanyaan keluar dari 

content tema utama. Anak-anak umur 9-12 tahun masih membutuhkan 

bimbingan saat menjawab pertanyaan 

Project berbasis Augmented Reality menggunakan objek tiga dimensi, agar 

dapat terlihat dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas secara 360 derajat. Karena 

dapat terlihat secara 360 derajat, modeling tiga dimensi rata-rata berkapasitas 

besar. Perlu adanya penelitian terhadap kompresi format modeling tiga 

dimensi apa yang dapat memperkecil hasil kapasitas apk instaler pada sebuah 

game tanpa mengubah 3D modeling menjadi lowpoly. 
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Cakupan kamera Augmented Reality dan cakupan kamera dua dimensi 

pada unity sangatlah berbeda. Perlu dilakukan penelitian terhadap ukuran pasti 

cakupan kamera Augmented Reality dan cakupan kamera dua dimensi agar 

dapat menjadi acuan saat membuat project yang menggabungkan antara 2D 

dan 3D. 

 


