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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Augmented Reality (AR) merupakan penggabungan objek virtual dengan 

objek nyata. Tujuan  utama dalam teknologi ini untuk memproyeksikan 

benda-benda maya ke lingkungan nyata secara real time melalui perangkat-

perangkat input tertentu. AR pertama kali dikembangkan pada tahun 1957-

1962 oleh ilmuwan yang bernama Morton Heilig, seorang sinematografer 

yang menciptakan dan mematenkan sebuah simulator yang disebut sensorama 

dengan visual, getaran dan bau. Yang kemudian terus dikembangkan untuk 

kebutuhan manusia dalam memproyeksikan objek virtual ke dalam dunia 

nyata secara real time. 

Pada era saat ini perkembangan teknologi multimedia digital 

memungkinkan terjadinya penyampain informasi yang interaktif dan menarik. 

Dengan adanya variasi-variasi media yang dapat memanfaatkan teknologi 

sebagai bantuan dalam sistem pengajaran yang menjadikan dasar 

dilakukannya penyusunan tugas akhir ini, penulis merancang sebuah metode 

pembelajaran dengan bantuan komputer berbasis multimedia yang mengarah 

pada pembelajaran mengenai keagamaan khususnya dalam pembelajaran 

gerak-gerakan sholat yang baik dan benar. Gerakan-gerakan sholat 

merupakan salah satu bahan ajar  untuk mata pelajaran Agama Islam. Untuk 

pelajaran ini, biasanya siswa memiliki kesulitan untuk memahami gerakan-

gerakan sholat khususnya pada detail-detail gerakan yang kurang atau sulit 

untuk dipahami bagi beberapa siswa yang baru mempelajari gerakan-gerakan 

sholat yang baik dan benar. Pada saat ini gerakan-gerakan sholat yang di 

ajarkan pada sekolah-sekolah masih menggunakan pelajaran berbantu 

gambar-gambar gerakan sholat saja. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk 

menuangkan materi ini dalam bentuk multimedia visual 3 dimensi (3D), 
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sehingga siswa lebih cepat mengerti mengenai materi gerakan-gerakan sholat 

ini. Di samping itu, sistem ini juga dapat digunakan oleh guru, sehingga 

proses pengajaran materi ini jadi lebih mudah. 

Penulis juga membuat sebuah buku bahan ajar khusus untuk materi 

gerakan-gerakan sholat yang bisa diinteraksikan dengan sistem yang dibuat. 

Buku ini dapat diinteraksikan dengan sistem menggunakan webcam, sehingga 

menghasilkan gambar 3D di layar komputer. Dengan buku ini, diharapkan 

siswa lebih aktif membaca serta belajar menjadi lebih giat dengan adanya 

sesuatu yang baru dalam metode pembelajaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas akan dilakukan sebuah penelitian dengan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat sebuah tampilan objek secara tiga dimensi dan detail 

gerakan-gerakan objek orang sholat menggunakan teknologi augmented 

reality ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan teknologi augmented reality ke dalam 

metode pembelajaran untuk anak-anak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

1. Membuat sebuah tampilan objek secara tiga dimensi dan detail gerakan-

gerakan objek orang sholat menggunakan teknologi augmented reality. 

2. Mengimplementasikan teknologi augmented reality dalam metode 

pembelajaran untuk anak-anak. 
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1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sangatlah luas sehingga perlu adanya 

batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, adapun batasan masalah 

tersebut sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun dalam ruang lingkup desktop. 

2. Pada aplikasi yang di buat tidak ada interaksi antara user dan sistem, hanya 

bersifat informasi pembelajaran. 

3. Augmented reality dikembangkan untuk mengetahui detail gerakan-

gerakan dalam sholat yang baik dan benar. 

4. Menggunakan marker yang sebelumnya telah di desain dengan ketentuan 

yaitu 1 marker hanya digunakan untuk 1 gerakan sholat saja. 

5. Pengujian dilakukan dengan mengarahkan marker pada kamera laptop 

(webcam) agar objek animasi 3D dapat muncul. 

6. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu objek laki-laki saja. 

7. Hasil akhir dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebuah aplikasi dan buku 

panduan gerakan-gerakan sholat yang baik dan benar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Dapat digunakan oleh siswa (anak-anak) untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai pembelajaran gerakan-gerakan sholat yang baik dan benar. 

2. Dapat digunakan oleh pengajar untuk menciptakan pengajaran yang lebih 

interaktif, variatif dan menarik. 

3. Menciptakan suasana pembalajaran yang lebih menarik yang bisa 

meningkatkan minat belajar siswa (anak-anak). 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Studi Literatur 
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Tahap ini dilakukan dengan mencari, menggali dan mempelajari 

informasi yang berhubungan dengan skripsi ini. Informasi didapat 

melalui buku-buku referensi atau sumber-sumber yang berkaitan dengan 

skripsi ini, baik dari  text  book maupun internet. 

2. Analisis Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap masalah, proses, cara kerja, 

dan solusi dalam Augmented Realit.  

3. Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan perancangan untuk menyelesaikan masalah 

yang ditemukan pada tahap analisis, dan tahap ini dibagi menjadi dua 

bagian yaitu : 

a. Desain objek 

Bertujuan untuk menentukan serta pendesainan model objek yang 

nantinya diperlukan dalam sistem. Selain itu pada tahap ini juga 

dikumpulkan informasi-informasi yang nantinya merupakan 

informasi pendukung dari sistem yang ada.  

b. Desain form / buku panduan 

Dalam tahap ini dilakukan proses untuk menentukan alur dari proses 

dan model dari setiap tampilan form mulai awal sampai akhir serta 

menentukan halaman-halaman untuk setiap model objek. 

 

4. Implementasi Program 

Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi pengenalan gerakan-

gerakan dalam sholat menggunakan Augmented Reality dengan 

menggunakan aplikasi pemodelan 3Ds Max. 

 

5. Pengujian 

Pengujian yang dilakukan apakah aplikasi dapat berjalan sesuai dengan 

pergerakan dan tujuan dari peneletian. Jika ditemukan kesalahan maka 

akan dilakukan perbaikan terhadap pergerakan objek. 
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6. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan skripsi bertujuan untuk dijadikan sebagai 

dokumentasi hasil penelitian dalam bentuk skripsi. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, penulis membuat  suatu sistematika yang bertujuan 

untuk  

menggambarkan secara ringkas bab-bab yang mencakup hal-hal sebagai 

berikut:  

 BAB I    PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian 

tentang apa yang akan diberikan didalam penulisan ini, maksud dan 

tujuan dari penulisan, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Augmented Reality, Magic 

Book, gerakan-gerakan dalam sholat dan penelitian terkait. 

 BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang analisis cara kerja dari  Augmented 

Reality, serta gambaran umum pembuatan sistem,  flowchart 

sistem, paparan storyboard untuk rancangan aplikasi dan 

pembuatan layout dari rancangan dari sistem tersebut. 

 BAB IV   IMPLEMENTASI  DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan pengertian dari  implementasi sistem, tampilan 

dari sistem dan hasil pengujian dari sistem. 

 BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan 

saran. 


