
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Perkembangan Aspek Bahasa (Keaksaraan) 

Bagi orangtua yang memiliki anak, maka harus paham dengan 

perkembangan anaknya. Terlebih mengenai perkembangan bahasa 

anak. Setiap anak perkembangan bahasanya berbeda-beda. Oleh 

karena itu, penting sekali agar orangtua paham perkembangan 

bahasa anaknya. Banyak yang mengungkapkan jika pengembangan 

bahasa untuk anak adalah dengan kemampuan membaca dan 

menulis. Pemikiran oangtua juga demikian, perkembangan bahasa 

anak adalah perkembangan anak dalam kemampuan baca dan tulis. 

Akan tetapi tidak demikian, kemampuan membaca dan menulis anak 

terbentuk dari kemampuan mendengar dan berbicara. Jalongo 

mengatakan bahwa kemampuan membaca permulaan merupakan 

bentuk demonstrasi kemampuan anak untuk memahami pesan oral 

dalam bentuk mendengar dan bentuk respon yang berkelanjutan 

(Jalongo, 2007). Dengan demikian, untuk dapat membaca dan 

menulis, seorang ana harus memiliki pengalaman mendengar dan 

berbicara yang cukup banyak. Hal ini berarti bahwa untuk 

membentuk kemampuan tersebut, guru tidak dapat berusaha sendiri. 

Guru membutuhkan peran dari orang tua untuk banyak 

mendengarkan cerita-cerita pada anak dan membujuk anak untuk 

berkomunikasi sebagai bentuk pengembangan kemampuan 

berbicara. 

Dilihat dari pembelajaran jenjang PAUD yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tahap 

keaksaraan awal anak pada usia 5-6 tahun yaitu ; 



 

 

 

a. Pada tahap ini anak belajar konsep sebuah kata. Anak mulai 

membaca kata-kata dengan suara keras, menyadari bahwa 

setiap kata yang diucapkan. 

b. Membaca kata demi kata. Ketika kata itu dianggap anak 

tidak masuk akal, anak akan membaca ulang dan mengoreksi 

sendiri. 

c. Pada tahapan ini anak dapat menceritakan Kembali peristiwa 

yang terjadi secara sederhana. 

d. Pemahaman anak meningkat terhadap kata juga ditunjukkan 

dalam tulisan anak, yaitu ada spasi diantara kata dengan kata 

lain. 

e. Anak mendengarkan kata-kata yang diucapkan orang dan 

merekam suara awal dan akhir dengan huruf yang terkait. 

f. Kata-kata yang dituliskan anak meliputi beberapa huruf 

vocal berdasarkan suara yang anak telah dengar dan huruf 

yang paling sesuai. 

g. Anak mulai mengenal ejaan karena anak cocok dengan suara 

yang mereka dengar dengan nama atau suara huruf yang 

terkait. (Adit, 2020) 

 
2.1 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan semua hal yang dapat digunakan 

sebagai penyalur pesan dari pengirim atau pengajar untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian anak sehingga 

proses belajar terjadi. Pesan yang dimaksut yaitu berupa isi ajaran dan 

didikan yang ada di kurikulum yang dituangkan oleh pendidik atau 

sumber lain ke dalam media dalam bentuk symbol komunikasi baik 

symbol verbal maupun symbol nonverbal atau visual. Dan penerima 

pesan (siswa atau pendidik) menafsirkan symbol komunikasi tersebut 

sehingga diperoleh pesan. 



 

 

 

Peran media dalam pembelajaran sangat penting, mengingat 

perkembangan anak pada saat ini berada pada masa berpikir konkrit. 

Media dalam proses pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar 

siswa dalam mencapai hasil belajarnya. Berbagai penelitian yang 

dilakukan terhadap penggunaan media dalam pembelajaran bahwa 

proses dan hasil belajar pada siswa menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pembelajaran tanpa media dengan pembelajaran 

menggunakan media. Oleh karena itu penggunaan media pembelajaran 

sangat dianjurkan dan berperan penting untuk mempertinggi kualitas 

pembelajaran. 

Selain itu, peran media juga memberikan dampak positif bagi 

perkembangan bahasa anak, salah satunya bahasa asing (Bahasa 

Inggris). Bahasa inggris harus dikenalkan kepada anak usia dini karena 

Bahasa inggris di zaman sekarang sangatlah penting. Keberhasilan 

pembelajaran bahasa inggris pada anak usia dini dipengaruhi oleh 

kemampuan guru dalam menyajikan proses kegiatan pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi anak (Batmanlusy & Kurniawan, 

2021). Seorang pendidik perlu menyajikan informasi kepada anak 

dengan menggunakan media agar informasi tersebut dapat diterima atau 

diserap oleh anak dengan baik dan nantinya akan terdapat perubahan- 

perubahan perilaku berupa kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan lainnya (PAUD Jateng, 2015). 

Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti 

perkembangan teknologi. Berdasarkan perkembangan teknologi, 

(Azhar, 2011) mengelompokkan media pembelajaran dalam 4 

kelompok, yaitu : media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi 

audio visual, media hasil teknologi berdasarkan komputer dan media 

hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Teknologi cetak adalah 

cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, seperti buku dan 

materi visual statis terutama melalui proses pencetakan mekanis atau 

fotografis. Media auto visual cara menghasilkan atau menyampaikan 



 

 

 

materi dengan menggunakan mesin mekanis dan elektronik untuk 

menyajikan pesan audio dan visual. Teknologi berbasis komputer 

merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggunakan sumber yang berbasis mikro-prosesor. Berbagai jenis 

aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran umumnya 

dikenal sebagai computer-assisted instruction (CAI) atau pembelajaran 

dengan bantuan komputer. Teknologi gabungan adalah cara untuk 

menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan 

pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer 

(Sugiyono, 2019). 

Teknologi gabungan ini sering dikenal dengan istilah multimedia 

yang secara bahasa diartikan sebagai banyak media. Didalam 

pengembangan media penelitian ini merupakan jenis multimedia. 

Peserta didik dapat terlibat aktif di dalam pembelajaran interaktif 

dengan pembelajaran berbasis games (Hartati, 2016) 

 
2.1.1 Kriteria Kualitas Media 

Pemilihan media pembelajaran bukan hal yang sederhana, perlunya 

pengetahuan wawasan dan pengetahuan ketrampilan guru dalam 

melakukan dengan tepat, sehingga keputusan yang diambil sesuai 

dengan kebutuhan yang ada. Dalam pemilihan media pembelajaran 

untuk anak usia dini harus diperhatikan dalam pemilihannya, 

diantaranya; media pembelajaran yang dipilih hendaknya disesuaikan 

dengan kebutuhan anak yang dilayani serta mendukung tujuan 

pembelajaran. Media pembelajaran juga yang dipilih perlu di dasarkan 

atas manfaat, untuk apa dan mengapa media pembelajaran tersebut 

dipilih. Pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada kajian 

edukatif dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku, cakupan 

bidang pengembangan yang dikembangkan, karakteristik peserta didik 

serta aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan pengembangan 

pendidikan anak usia dini (PAUD Jateng, 2015). 



 

 

 

Dengan perkembangan zaman, media pembelajaran akan dilebih 

banyak difokuskan atau akan lebih banyak memakai media yang 

berbasis teknologi. Karena dengan teknologi semua akan lebih mudah 

dan praktis, didalamnya juga banyak sekali berbagai design yang 

menarik yang akan disukai oleh anak-anak. Akan tetapi dalam 

pemilihan media pembelajaran juga harus mengembangkan 

kemampuan intelektual yaitu memahami pesan media yang khas, 

mengembangkan kemampuan emosi, merasakan hal yang dirasakan diri 

sendiri atau oranglain. Mengembangkan kematangan moral dalam 

kaitannya dengan konsekuensi moralitas bagi setiap orang. Disini 

literasi akan bergerak untuk melihat pengaruh buruk yang dapat 

ditimbulkan oleh pesan media dan belajar untuk mengantisipasinya. 

Akan tetapi, perlu adanya menyesuaikan dengan kurikulum yang 

ada, dan juga program yang digunakan mendukung pencapaian 

indikator. Karena program game yang tersedia dan kesesuaian 

kebutuhan pembelajaran anak belum banyak, program atau game yang 

ada pun mungkin tidak semuanya cocok untuk digunakan sebagai bahan 

ajar disekolah. Jadi perlu adanya memilih media pembelajaran yang 

mana yang sesuai dan tidak karena nantinya akan berdampak negatif 

pada anak. Intinya media pembelajaran yang digunakan menunjang apa 

yang pendidik harapan dapat diterima atau dikuasai oleh anak, misalnya 

mengajarkan pengenalan nama buah pada anak sekaligus belajar 

mengenal manfaat buah tersebut di handphone. Dan media 

pembelajaran tersebut dapat menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

digunakan mendukung pencapaian indikator (Fatimah A. , 2016). 

Dalam pemilihan media pembelajaran untuk anak usia dini perlu 

diperhatikan, karena dengan pemilihan tersebut dapat mempengaruhi 

kualitas pembelajaran dengan menggunakan media tersebut. Pemilihan 

media ini didasarkan pada beberapa pertimbangan pemilihan media. 

Ukuran dan kriteria kesesuaian media merupakan salah satu hal yang 

perlu dipertimbangkan. Selain itu media juga perlu dievaluasi, apakah 



 

 

 

media tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuannya atau tidak. 

Evaluasi tersebut akan membantu mengetahui apakah media tersebut 

efektif dan efisien saat digunakan. Lalu, yujuan pembelajaran, keadaan 

peserta didik, metode pembelajaran yang digunakan, serta kemampuan 

teknologi yang digunakan merupakan factor yang perlu diperhatikan 

untuk mengevaluasi penggunaan media. Sehingga, dalam 

penggunaannya media perlu untuk dipilih dan dievaluasi. 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media 

pembelajaran anak usia dini antara lain harus sesuai dengan ketertarikan 

anak, kemampuan dan usia, memberikan kesempatan untuk anak 

melakukan sesuatu dengan bahan tersebut, serbaguna, tahan merupakan 

kualitas penting pada bahan yang dibuat, aman, sederhana, dan bebas 

dari hal kecil (Jenkins, 1986). 

 
2.2 Augmented Reality 

Aumented Reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan 

benda maya dua dimensi dan tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan 

nyata tiga dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut ke 

nyata (real time) (Putra, 2012). 

AR bertujuan untuk mengambil dunia nyata sebagai dasar dengan 

menggabungkan beberapa teknologi virtual dan menambahkan data 

konstektual agar pemahaman manusia sebagai penggunanya menjadi 

semakin jelas. Data konstektual ini dapat berupa computer audio, data 

lokasi, konteks sejarah atau dalam bentuk lainnya (Rahmat, 2011). 

AR dapat ditampilkan pada berbagai perangkat seperti kacamata, 

ponsel dan sebagainya. Agar perangkat berfungsi dengan baik, 

sejumlah data tertentu dalam bentuk video, gambar, animasi dan model 

3D perlu digunakan. Sehingga orang bisa melihat hasilnya dalam 

cahaya buatan dan alami. AR menggunakan teknologi SLAM 

(Simultaneous Localization and Mapping), sensor dan pengukur 

kedalaman. Mengumpulkan data sensor untuk menghitung jarak dari 



 

 

 

lokasi sensor ke objek. Beberapa komponen AR : kamera sensor, 

proyeksi, refleksi. Untuk jenis teknologi Augmented Reality : Marker- 

Based augmented reality, markerless augmented realiy, projection 

based augmented reality, superimposition based augmented reality. 

Menurut (Du, 2014) penyajian teknologi augmented reality 

terutama mencakup hal meliputi marker AR dan markerless AR. 

Marker AR mengacu pada realisasi augmented reality berdasarkan pada 

beberapa marker tertentu, Teknik yang mana memiliki penelitian relatif 

matang. Akan tetapi karena sensitivitas terhadap gangguan, teknologi 

ini lebih banyak digunakan dalam bagian ruangan yang sederhana. 

Markerless memiliki kelancaran kinerja yang lebih kuat dan jangkauan 

aplikasi yang lebih luas, sehingga menjadi tempat penelitian yang 

sesuai di masyarakat. 

Dalam pembuatan aplikasi augmented reality ini dapat 

menggunakan berbagai macam cara. Banyak software yang dapat 

digunakan dalam pembuatan augmenter reality, beberapa software yang 

dapat digunakan antara lain : 3Ds Max, Blender, AR Toolkit, Flar 

Toolkit, d’Fusion dan Vuforia. Dalam pembuatan aplikasi ini 

menggunakan bantuan aplikasi Unity, Blender, Vuforia, CorelDrawX7. 

Lalu, untuk animasi 3D merupakan penciptaan gambar bergerak 

dalam ruang digital 3 dimensi. Hal ini dilakukan dengan membuat 

frame-frame bergambar yang mensimulasikan gerakan, di filmkan 

dengan kamera virtual dan outputnya berupa video yang sudah di 

rendering atau realtime. Animasi 3D biasanya ditampilkan dengan 

kecepatan lebih dari 24 frame per detik. 

Permodelan animasi 3D dibedakan menjadi dua, yaitu Hardsurface 

dan Organic. Model Hardsurface adalah segala bentuk objek yang 

diciptakan atau di konstruksi oleh manusia, seperti arsitektur kendaraan, 

robot dan mesin lainnya. Sedangkan model Organic adalah subjek yang 

sudah secara alami ada di dalam, seperti hewan, tumbuhan, awan, petir 

dan lain sebaginya. 



 

 

 

Seorang animator Ruby Nury mengatakan, bahwa Virtualisasi 

objek 3D dapat menampilkan objek tersebut dalam tiga dimensi secara 

realtime. Dengan adanya proses, pengguna menjalankan aplikasi 

kemudian aplikasi akan melakukan pelacakan marker, setelah marker 

dikenali sesuai data acuan yang terdapat di dalam system aplikasi, maka 

aplikasi dapat menampilkan objek secara 3D pada layer digital 

smartphone ataupun tablet (AR, 2018). 

Pembuatan system Augmented Reality mmebutuhkan beberapa 

komponen : 

 Model 3D dari objek untuk digabungkan dengan dunia nyata. 

 Korespondensi antara dunia nyata dengan model 3D melalui 

kalibrasi. 

 Tracking digunakan menentukan sudut pandangan pengguna 

terhadap dunia nyata. 

 Real-time display yang digabungkan dengan citra asli dan 

juga grafik computer yang dibuat berdasarkan model. 

 Waktu respon terhadap gerakan dan akurasi antara gambar 

dan grafik yang sanngat mempengaruhi keefektifan system. 

 
Prinsip kerja Augmented Reality ; 

 Kamera menangkap data dari marker dalam dunia nyata 

dan mengirimkan informasinya ke computer. 

 Software pada computer akan melacak bentuk kotak 

dari marker dan mendeteksi berapa video framenya. 

 Bila kotak telah ditemukan, maka software menggunakan 

perhitungan matematis untuk menghitung posisi dari kamera 

relative terhadap kotak hitam pada marker. 

 Setelah dikalkulasi, maka model grafis akan dimunculkan 

pada posisi yang sama dan berada di dalam lingkup kotak 

hitam, lalu ditampilkan ke layer untuk melihat grafis dalam 

dunia nyata. 



 

 

 

2.3 Identitas Buku Literasi Augmented Reality 

Model pembelajaran literasi disesuaikan dengan kebutuhan dan 

minat pembaca pada jenjang prabaca dan pembaca dini. Model 

pembelajaran literasi mengacu pada konsep perkembangan bahasa, 

Goodman dan Edelsky merupakan model pembelajaran bahasa yang 

meyakini bahwa anak mencapai kompetensi berbahasa secara maksimal 

apabila bahasa diajarkan secara utuh. Misalkan, ketrampilan berbahasa, 

tata bahasa dan kosakata diajarkan dalam konteks penggunaannya 

dalam kalimat, baik dalam bahasa lisan maupun tertulis. 

Dengan demikian, peningkatan ketrampilan berbahasa tidak terpisah 

pembelajaran menyimak, berbicara, membaca dan menulis karena 

keempat ketrampilan ini saling terkait dan dapat disajikan secara 

integrasi. Dalam pembelajaran peningkatan ketrampilan berbahasa 

dapat dilakukan ketika melakukan kegiatan terkait numerasi dan 

kegiatan yang lain. Model pendekatan whole language dapat secara 

ideal diterapkan dalam pemanfaatan buku bacaan non teks. Hal ini 

disebabkan karena buku bacaan maerupakan media pembelajaran yang 

materinya di angkat dari minat dan pengalaman anak-anak sehari-hari 

(Dewayani, 2019) 

Penerapan pembelajaran literasi Augmented Reality ini nantinya 

akan di ikuti dengan hasil cetak atau buku. Karena pada augmented 

reality ini merupakan satu paket dengan buku yang dicetak. Dan AR 

berfungsi menampilkan gambar 3D dari buku tersebut yang berupa 

gambar 2D yang nantinya akan ditampilkan pada gadget yang sudah 

ter-install oleh aplikasi AR ini, sehingga akan lebih menarik bagi anak 

dengan wujud gambar yang nyata. 

 
2.4 Peran Teknologi dalam Pendidikan 

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini menjadi bagian 

terpenting dalam kehidupan manusia dan memberikan hal besar dalam 

hal perubahan pada bidang apapun termasuk bidang pendidikan. 



 

 

 

Perubahan yang dimaksud adalah dapat dimanfaatkan sebagai media 

belajar dalam proses belajar mengajar, mulai dari pendidikan tingkatan 

anak usia dini hingga perguruan tinggi. Menurut (Senduk, 2016), 

Mobile learning dapat diartikan sebagai perpotongan komputasi mobile 

dan e-learning dimana sumber daya harus dapat diakses dimanapun, 

kata interaksi, dukungan yang kuat untuk pembelajaran efektif dan 

penilaian berbasis kinerja. 

Mobile learning sangat menarik untuk pembelajaran anak usia dini. 

Banyak yang menggunakan M-Learning untuk pembelajaran, terutama 

dalam pengembangan pada Bahasa inggris. Dengan m-learning anak 

dapat mengembangkan pembelajaran individu yang menjadikan 

pembelajaran menjadi fleksibelitad dan kreativitas dalam memahami 

kosakata dan tata bahasa melalui pembuatan atau pengucapan kalimat. 

Dengan teknologi yang ada akan membantu anak mempelajari bahasa 

kedua selain bahasa Indonesia, selain itu m-learning juga memberikan 

daya tarik anak sehingga motivasi dan kemauan siswa untuk belajar 

Bahasa (khususnya Bahasa Inggris) dapat ditingkatkan dan memberi 

kemudahan bagi anak. Dengan pembiasaan ini membawa anak pada 

peningkatan kompetensi linguistik, terutama dalam penguasaan 

kosakata dan kesadaran tata Bahasa (Kurniawan & Tanone, 2017). 

Pentingnya pemahaman akan kebutuhan dan karakteristik setiap 

anak merupakan pondasi untuk pendidik dalam membantu tahap 

perkembangannya. Dalam merancang aktivitas yang sesuai dengan 

tahapan perkembangan anak, perlu dipahami perubahan-perubahan 

yang biasa terjadi pada setiap anak. Pembelajaran anak usia dini melalui 

belajar dan bermain merupakan karakteristik pembelajaran yang dapat 

membuat anak aktif, senang dan bebas memilih. Anak-anak selalu 

melakukan kegiatan pembelajaran melalui permainan. Anak belajar 

melalui bermain dalam suasana yang menyenangkan akan membuat 

belajar akan menjadi lebih baik (Sholekhah, 2015). 



 

 

 

Peran orangtua juga sangat penting dalam mengarahkan mana yang 

baik dan mana yang buruk. Anak-anak akan belajar dari literasi digital 

dan mulai menirukannya karena mereka merasa jika itu bukan hal yang 

buruk dan bisa untuk dilakukannya. Peran orangtua disini mengatur 

peralatan elektronik, termasuk juga aplikasi yang ada didalam gadget 

agar sesuai dengan usia anak-anak mereka (Fatimah, 2010). 

 
2.5 Kajian Penelitian Relevan 

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran 

terhadap penelitian yang sudah ada. Dari hasil penelusuran yang sudah 

ada, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang 

akan diteliti, yaitu ; 

Pengertian Augmented Reality, Jurnal Techno Update, (Baharsyah, 

2019), merupakan teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan 

cara menambahkan lapisan informasi digital kedalamnya. AR 

merupakan kenampakan lingkungan fisik dunia nyata, diikuti dengan 

gambar yang dihasilkan komputer sehingga mengubah persepsi realitas. 

Augmented reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan 

benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah 

lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya 

tersebut dalam waktu nyata (real time) (Putra, 2012). 

(Azuma, 2017) pada tahun 1997 mendefinisikan Augmented Reality 

sebagai sistem yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 Menggabungkan lingkungan nyata dan virtual. 

 Berjalan secara interaktif dalam waktu nyata 

 Integrasi dalam tiga dimensi (3D) (Riadi, 2017) 

Metode yang dikembangkan pada Augmented Reality saat ini 

terbagi menjadi dua metode, yaitu Marker Based Tracking dan 

Markless Augmented Reality (Priyo, 2017). 

a. Marker Augmented Reality (Marker Based Tracking) 

Marker biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi 



 

 

 

dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Komputer akan 

mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia 

virtual 3D yaitu titik (0,0,0) dan tiga sumbu yaitu X, Y, dan Z. 

b. Markerless Augmented Reality 

Salah satu metode Augmented Reality yang saat ini sedang 

berkembang adalah metode “Markerless Augmented Reality”, 

dengan metode ini pengguna tidak perlu lagi menggunakan 

sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital, 

dengan tool yang disediakan Qualcomm untuk pengembangan 

Augmented Reality berbasis mobile device, mempermudah 

pengembang untuk membuat aplikasi yang markerless 

(Qualcomm, 2012). 

 Face Tracking. 

Algoritma pada komputer terus dikembangkan, hal ini 

membuat komputer dapat mengenali wajah manusia secara 

umum dengan cara mengenali posisi mata, hidung, dan 

mulut manusia, kemudian akan mengabaikan objek-objek 

lain di sekitarnya seperti pohon, rumah, dan lain – lain. 

 3D Object Tracking. 

Berbeda dengan Face Tracking yang hanya mengenali 

wajah manusia secara umum, teknik 3D Object Tracking 

dapat mengenali semua bentuk benda yang ada disekitar, 

seperti mobil, meja, televisi, dan lain-lain. 

 Motion Tracking. 

Komputer dapat menangkap gerakan, Motion Tracking 

telah mulai digunakan secara ekstensif untuk 

memproduksi film-film yang mencoba mensimulasikan 

gerakan. 

 GPS Based Tracking. 

Teknik GPS Based Tracking saat ini mulai populer dan 

banyak dikembangkan pada aplikasi smartphone (iPhone 



 

 

 

dan Android), dengan memanfaatkan fitur GPS dan 

kompas yang ada didalam smartphone, aplikasi akan 

mengambil data dari GPS dan kompas kemudian 

menampilkannya dalam bentuk arah yang kita inginkan 

secara realtime, bahkan ada beberapa aplikasi 

menampikannya dalam bentuk 3D. 

 
2.6 Kerangka Pikir Penelitian 

Adapun kerangka pemikiran yang akan digunakan penulis untuk 

merumuskan masalah ini adalah sebagai berikut : 

 

 
Dalam penggunaan smartphone saat ini belum maksimal, perlu adanya 

peningkatan penggunaan smartphone tersebut dengan baik melalui augmented 

reality. Smartphone merupakan kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan dimana 

pun sebagai alat komunikasi, akan tetapi bagi anak belum nampak sebagai media 

pembelajaran yang tepat. Dalam meningkatkan keaksaraan awal pada anak usia 

dini perlu adanya media pendukung yang dirancang dan dikembangkan 

sedemikian rupa, agar menjawab kebutuhan anak dalam mengembangkan aspek 

keaksaraan awal yang lebih optimal dengan menggunakan augmented reality 

tersebut.

Permasalahan 
penggunaan 

smartphone belum 

maksimal 

Meningkatkan 
aspek Bahasa 

(keaksaraan 

anak usia dini) 

Perkembangan 
keaksaraan anak 

usia dini melalui 

Augmented Reality 
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