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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat 

pesat. Teknologi tersebut dapat membantu manusia untuk memperoleh informasi 

dengan sangat mudah, cepat dan efisien. Salah satu bentuknya ialah penggunaan 

smartphone atau ponsel cerdas, kini fungsi ponsel tidak hanya untuk sekedar sms 

dan telepon saja, tetapi sangat banyak yang dapat dilakukan dengan menggunakan 

ponsel khususnya smartphone, seperti bermain game, browsing, e-mail, dan lain 

sebagainya.  

Penggunaan smartphone dapat  dimanfaatkan  untuk  memperoleh  

informasi, menambah wawasan dan mencari ilmu pengetahuan di segala bidang, 

tidak terkecuali dalam bidang olahraga. Karena kesehatan tidak bisa dibeli dengan 

uang, maka olahraga menjadi suatu kewajiban bagi manusia untuk menjaga tubuh 

tetap bugar dan sehat agar bisa menjalankan aktivitas di kehidupan sehari-hari. 

Olahraga secara garis besar dikelompokan menjadi 5, yaitu Atletik, Bela 

Diri, Aquatic, Permainan, dan Senam [1]. Olahraga atletik sendiri dikelompokkan 

menjadi 3 golongan, yaitu lari dan jalan, lempar serta lompat. Masih banyak 

orang-orang yang belum mengetahui teknik-teknik dasar dalam melakukan 

olahraga atletik dengan baik dan benar. Teknik yang salah dalam berolahraga 

atletik jika dilakukan terus menerus tidak akan menimbulkan efek yang positif, 

bahkan dapat menimbulkan cidera. 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, media dalam 

mempelajari teknik dasar olahraga atletik juga sangat bervariasi, seperti buku, 

video, website dan lain sebagainya. Saat ini teknologi augmented reality sedang 

berkembang, banyak developer yang menggunakan augmented reality untuk 

berbagai hal, seperti bidang pendidikan, medis, militer, dan lain-lain. Namun, 

setelah saya menelusuri di google dan play store masih belum ada developer yang 

membuat aplikasi panduan olahraga atletik berbasis android yang menggunakan 

augmented reality. 

Untuk itu penulis mencoba merancang “Aplikasi Panduan Olahraga Atletik 
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Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android”. Penggunaan augmented 

reatlity dapat memudahkan pengguna aplikasi untuk mempelajari teknik-teknik 

dasar dalam olahraga atletik karena menggunakan objek 3 dimensi yang membuat 

objek menjadi lebih jelas dan menarik karena disertai animasi yang bergerak. 

Aplikasi ini diharapkan nantinya bisa digunakan oleh siswa sekolah sebagai 

panduan dalam melakukan olahraga atletik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana merancang serta membuat aplikasi panduan olahraga atletik 

menggunakan augmented reality berbasis android? 

 

1.3 Tujuan 

Menghasilkan aplikasi panduan olahraga atletik menggunakan augmented 

reality berbasis android. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini dirancang untuk smartphone yang berbasis android. 

b. Aplikasi ini hanya menampilkan dasar-dasar dari 6 cabang olahraga atletik, yaitu 

lari, lompat jauh, tolak peluru, lempar lembing, angkat besi, dan lempar cakram. 

c. Aplikasi ini dapat menampilkan deskripsi tentang tata cara olahraga atletik 

yang baik dan benar menurut buku “Atletik Untuk Sekolah” yang disusun oleh 

Gerry A Carr, PhD dan “Atletik” yang ditulis oleh Giri Wiarto. 

d. Aplikasi ini ditujukan untuk siswa sekolah sebagai panduan belajar olahraga 

atletik. 

e. Aplikasi ini menggunakan marker dari gambar cabang atletik. 

 

1.5 Metodologi 

Pembuatan tugas akhir ini menggunakan berbagai metodologi, antara lain: 
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a. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem, yaitu mengenai informasi apa saja yang bisa di cantumkan 

pada aplikasi ini. Pemahaman konsep didapatkan melalui pembelajaran dari 

berbagai sumber yang berhubungan dengan aplikasi. 

b. Implementasi 

Tahap ini merupakan tahapan untuk pembuatan aplikasi pembelajaran 

dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. Dan menggunakan software 

Unity, Vuforia SDK, Makehuman dan Blender. 

c. Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap ini merupakan tahap uji coba terhadap implementasi yang 

dilakukan. Pengujian dilakukan berdasarkan fungsionalitas dari sistem. Serta 

dilakukan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun 

pengujian yang dilakukan antara lain: 

a) Menjalankan aplikasi 

Pada pengujian ini, pengembang mencoba menjalankan aplikasi yang 

sudah dibuat, apakah berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. 

b) Pendeteksian marker 

Pada pengujian ini yaitu mendetesi marker yang sudah dibuat pada 

jarak dan cahaya tertentu. 

c) Pengenalan objek 

Pada bagian ini akan diuji keberhasilan sistem setelah mendeteksi 

marker kemudian akan memunculkan objek sesuai yang telah 

ditentukan. 

d. Pembuatan Laporan 

Pada tahap akhir ini dilakukan penyusunan laporan sebagai dokumentasi 

dari pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi dibuat agar memudahkan 

pengembang sistem dikemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun menjadi beberapa 

bab sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang sesuai dan digunakan sebagai 

acuan untuk tugas akhir ini, sehingga dapat mendukung secara teknis dalam 

pengerjaan aplikasi pembelajaran yang dibuat.  

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem yang akan 

dibuat. Analisis yang dibutuhkan berupa kebutuhan fungsionalitas dan non 

fungsionalitas dan perancangan sistem berupa design user interface. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari apa yang telah dirancang 

pada bab sebelumnya dan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dikerjakan dan saran-

saran yang berguna untuk pengembangan sistem dimasa mendatang. 


