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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Teknologi informasi merombak beragam kegiatan individu mengalami 

alterasi, teknologi yang tengah menarik banyak perhatian dari masyarakat dimasa 

kini ialah android dimana adalah sistem operasi yang men-support masa “open 

source” dan menjamin akomodasi bagi user untuk memperoleh suatu aplikasi dan 

juga developer perangkat lunak untuk menciptakan sebuah aplikasi (D. Hidayat & 

Irfan, 2018). Munculnya berbagai macam aplikasi memberikan beragam pilihan 

untuk menyampaikan suatu informasi, baik bersifat web based maupun desktop 

based hingga saat ini muncul aplikasi aplikasi Augmented Reality yang berjalan 

mobile melalui sistem operasi android (Madani, Setyanto, & Sofyan, 2018).  

Augmented Reality disebut sebagai teknologi yang dapat mengintegrasikan 

lingkungan nyata dan virtual serta dapat menambahkan lingkungan nyata dengan 

objek-objek maya didalamnya sehingga terciptanya lingkungan baru (Karundeng, 

Mamahit, & Sugiarso, 2018). Orientasi utama dari pabrikasi Augmented Reality 

adalah memicu pengguna untuk merasakan bahwa terbentuknya lingkungan baru 

yang real-time (Satrian, Budiati, & Ayda, 2018). Salah satu contoh penerapan 

teknologi Augmented Reality yang sudah ada, yaitu dalam dunia pendidikan yakni 

mengenai pembelajaran bentuk tulang sendi manusia dengan konsepsi Augmented 

Reality yang diteliti oleh (A. Hidayat & Mujahiduddien, 2017). Penerapan 

Augmented Reality sudah meluas kedalam aspek kehidupan individu dan akan 

mengalami evolusi yang relevan di masa depan. Penerapan teknologi Augmented 

Reality menjadi hal yang lazim kini, karena sudah dipakai dalam beragam aspek 
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seperti dalam aspek hiburan, kesehatan, periklanan, militer hingga ke aspek 

pendidikan (Saputro, Intan, & Saputra, 2015). 

 Pembelajaran agama bermaksud memberikan dasar-dasar hidup 

beragama. Hidup beragama diartikan sebagai nilai tentang pengetahuan 

keagamaan, sikap, dan pengalaman keagamaan, sehingga dari pembelajaran 

keagamaan tersebut membentuk sebuah akhlak, moral yang baik bagi seorang 

individu. Pendidikan agama Buddha merupakan salah satu agama yang kenal oleh 

dunia, dimana agama Buddha mengajarkan kemuliaan dan kesucian berdasarkan 

norma norma moral, etika, intelektual, dan spiritual yang dipegang kuat dan dijunjung 

tinggi dalam berhubungan satu sama lain pada aktivitas sehari-hari. Salah satu usaha 

untuk memajukan mutu pendidikan yaitu digunakan guru untuk menyampaikan 

informasi, akan tetapi sementara ini figur penyampaian informasi masih terlalu terfokus 

pada guru, sehingga siswa tidak termotivasi dan antusias untuk belajar. Hal tersebut 

melibatkan pembelajaran menjadi kurang menarik (Hardjon, Siagian, & Mursid, 2018). 

Pemanfaatan media pembelajaran dengan video membantu dan mempermudah 

proses pembelajaran, dimana dengan melihat dan menyerap materi secara 

langsung akan membuat sistem pembelajaran yang berlangsung lebih menarik, 

efektif dan efisien (A. Z. Rahman, Hidayat, & Yanuttama, 2017). 

Salah satu media yang membantu kegiatan belajar-mengajar adalah video 

animasi, dimana hadirnya media animasi dalam pembelajaran dapat membantu 

individu memahami materi yang abstrak menjadi lebih konkret, sehingga audien 

tidak hanya menghayal (Sari, Widyanto, & Kamal, 2017). Umumnya animasi bisa 

disebut sebagai suatu rangkaian gambar yang tertampilkan di timeline tertentu hingga 

terbentuknya sebuah asosiasi gambar bergerak aktif. Untuk membuat ilusi gerakan, 
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gambar yang ditampilkan berganti terus-menerus dengan gambar baru yang hampir 

sama dengan sebelumnya. 

Atas latar belakang masalah yang ditulis oleh penulis, maka penulis 

bermaksud untuk merancang aplikasi Augmented Reality yang bisa dipakai 

sebagai media pembelajaran bagi umat Buddha tentang pengenalan riwayat hidup 

Buddha Gautama. Maka untuk itu tema yang penulis ajukan adalah 

“Perancangan Video Animasi 2D Sebagai Pengenalan Riwayat Hidup 

Buddha Gautama Dalam Augmented Reality Berbasis Android ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang yang dibuat penulis, maka bisa diambil sebuah 

perumusan masalahnya, yakni: 

1. Bagaimana proses pembuatan video animasi 2D mengenai pengenalan 

riwayat hidup Buddha Gautama ? 

2. Bagaimana proses pengembangan aplikasi Augmented Reality untuk 

menjalankan video animasi 2D mengenai pengenalan riwayat hidup 

Buddha Gautama ? 

1.3 Tujuan penelitian 

Dilihat dari ulasan utama pada rumusan masalah tersebut, maka dapat 

dirangkum tujuan dari penelitian berikut, yaitu: 

1. Penulis dapat merancang sebuah video animasi 2D mengenai pengenalan 

riwayat hidup Buddha Gautama yang dimuatkan ke dalam Augmented 

Reality berbasis android. 

2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata (S-1). 
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3. Meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap teknologi Augmented Reality, 

kemudian kegunaan aplikasi mobile android pada lingkungan sekitar. 

1.4 Batasan Masalah 

Batas masalah pada penelitian yang diteliti oleh penulis berjudul 

“Perancangan Video Animasi 2D Sebagai Pengenalan Riwayat Hidup 

Buddha Gautama Dalam Augmented Reality Berbasis Android”, yaitu: 

1. Aplikasi AR yang telah dirancang hanya dapat dioperasikan pada 

smartphone yang sistem operasinya berbasis android saja dan tidak dapat 

berjalan pada platfrom lainnya. 

2. Aplikasi AR yang telah dirancang dapat diimplementasi ataupun 

diinstalasikan ke smartphone berbasis android yang mempunyai versi 

minimal android 4.1 jelly bean. 

3. Aplikasi AR yang telah dirancang hanya dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk materi pengenalan riwayat hidup Buddha Gautama 

saja. 

1.5 Manfaat penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan penulis, ada sejumlah manfaat yang dapat 

disimpulkan yaitu: 

1. Bagi penulis  

Sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana S.Kom di Fakultas Sistem 

Informasi pada Universitas Internasional Batam dan menyelesaikan tugas 

akhir, kemudian diharapkan juga penelitian berikut mampu memperkaya 

ilmu pengetahuan yang baru tentang manfaat multimedia untuk 

masyarakat. 
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2. Bagi pengguna 

Untuk menambah ilmu pengetahuan pendidikan agama Buddha serta 

perjalanan yang ditempuh pengeran Siddharta Gautama untuk menjadi 

Buddha bagi umatnya.  

3. Bagi penyelidik lainnya 

Sebagai subjek rujukan, contoh, maupun panutan terhadap penelitian yang 

dilakukan oleh pihak lain sama dengan materi yang berkaitan dengan 

penulis. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penataan penulisan laporan skripsi disesuaikan dengan judul, dimana 

penulis menyusun topik sub-bab dari rangkuman setiap konten kemudian 

dipisahkan menjadi 5 bagian sub-bab, yaitu: 

BAB I      PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berikut penulis menerangkan lantaran pilihan 

judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat 

penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menyusun tentang teori-teori ilmu yang diteliti dan 

juga membahas temuan-temuan penelitian sebelumnya yang terkait 

langsung dengan penelitian. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menguraikan metode yang akan digunakan dalam pembuatan 

aplikasi dari metode perancangan, analisis perancangan, analisis 

pengembangan, perancangan augmented reality. 

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi informasi aplikasi yang dibuat berdasarkan 

rencana pembuatan yang sudah dilakukan, pada bab ini terdiri dari 

implementasi aplikasi, pengujian aplikasi, tabel pengujian. 

BAB V    PENUTUP 

Pada bab penutup, penulis menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, kemudian saran untuk peneliti penerus yang ingin 

melakukan penyelidikan selanjutnya. 

 


