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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ariyati & Misriati, (2016) mengatakan Asmaul Husna merupakan sekumpulan 

nama yang baik dan agung dari Allah SWT. Pada umat muslim, Asmaul Husna 

diamalkan dengan berzikir pada saat seusai beribadah shalat fardhu atau shalat 

sunnah, bacaan asmaul husna dapat diamalkan pada kehidupan sehari-hari dan jika 

dilakukan secara berulang maka atas kehendak Allah SWT, umat muslim yang 

mengamalkannya akan diberikan kemudahan sesuai dengan doa dari Asmaul Husna 

itu sendiri. Dari segi bacaan Asmaul Husna hingga tata cara mengamalkannya saat 

ini masih banyak umat muslim yang belum mengetahui, padahal materi tentang 

asmaul husna adalah yang paling sering ditampilkan dari mulai kelas I sekolah 

dasar sejak sistem pendidikan sebelumnya hingga sistem pendidikan yang 

diterapkan saat ini, yaitu kurikulum 2013 (Khoirunnisa, 2017). 

Sistem pendidikan di Indonesia sekarang menggunakan kurikulum 2013, yaitu 

sistem pendidikan dimana siswa dan guru dalam proses belajar-mengajar berperan 

aktif (Hartini, Hutapea, & Roza, 2018). Dari bermacam pelajaran di sekolah-

sekolah, bagi siswa beragama muslim yang wajib adalah mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti. Amirudin & Suryadi, (2016) menerangkan bahwa 

sistem pendidikan 2013 sangat menyarankan penggunaan media ajar berbasis 

teknologi dan ilmu komunikasi atau yang biasa disebut TIK, hal ini terbukti dari 

penerapan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP yang menjadikan TIK dalam bidang 

pengajaran, namun pada kurikulum 2013 pelajaran ini tidak termasuk dalam mata 

pelajaran, namun menjadi media atau alat bantu untuk mempermudah proses
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 pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan dari teknologi yang ada saat 

ini. 

Arifin, Listyorini, & Fiati, (2015) Menyebutkan bahwa kemajuan teknologi saat 

ini terjadi begitu cepat, diantaranya dengan adanya sistem operasi android. Saat ini 

tersedia beraneka ragam aplikasi android di playstore, dengan adanya teknologi dan 

aplikasi tersebut memudahkan penggunanya untuk mendapatkan segala sesuatu 

dengan mudah, hal ini berlaku juga dengan konten multimedia yang kemudian 

dengan mudahnya dapat menjadi potensi besar untuk diterapkan dalam berbagai hal 

seperti bisnis, sains, seni hingga pendidikan (E. Prasetyo, 2018). Metode 

implementasi pada multimedia juga berbagai hal, salah satunya dapat dilakukan 

dengan menggunakan augmented reality. Contoh penerapan dari teknologi ini pada 

pendidikan adalah penelitian dari KT Martono & A. Fauzi tentang “Rancang 

Bangun Media Pembelajaran Pengenalan Spesies Ikan dengan Augmented Reality”. 

Selain itu ada juga penelitian dari L. Hakim yaitu “Pengembangan Media 

Pembelajaran PAI berbasis Augmented Reality.” 

Hartono (2014) Menerangkan Augmented Reality adalah contoh dari 

beberapa saluran baru dalam penyajian informasi yang sedang beradaptasi. 

Augmented Reality yaitu teknologi dengan memadukan gambar semu 2 dimensi 

atau 3 dimensi pada dunia nyata dengan memanfaatkan kamera sebagai perantara 

untuk menampilkan objek tersebut. Saat ini teknologi augmented reality telah 

diimplementasikan dalam beraneka macam bidang, salah satunya dalam 

pendidikan. Pada beberapa penilitian banyak ditemukan bahwa teknologi AR 

mampu membantu memahami dan meningkatkan minat belajar (Susanto, Basuki, 

& Hakim, 2016). Dari kemampuan yang dimiliki augmented reality, AR dapat 
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digunakan sebagai media pengenalan pendidikan Agama Islam tentang Asmaul 

Husna bagi anak-anak khususnya siswa-siswi sekolah dasar. 

Oleh sebab itu penulis berinisiatif mengembangkan aplikasi augmented 

reality agar tenaga pendidik dapat terbantu dan juga siswa untuk lebih mudah 

mempelajari tentang Asmaul Husna lebih lanjut. Dari pemaparan masalah yang 

disampaikan, dengan ini penulis mengajukan penelitian yang berjudul “Aplikasi 

Augmented Reality Asmaul Husna Pendidikan Agama Islam berbasis Android 

pada Siswa Kelas I Sekolah Dasar.”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang ada, maka disimpulkan bahwa rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang media pembelajaran Asmaul Husna Pendidikan 

Agama Islam berbasis multimedia pada tingkat sekolah dasar? 

2. Bagaimana mengembangkan aplikasi berbasis Android berupa Augmented 

Reality untuk menampilkan bacaan Asmaul Husna? 

3. Bagaimana menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle 

dalam merancang aplikasi Augmented Reality Asmaul Husna berbasis 

Android? 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini berupa: 

1. Dapat membantu Siswa-siswi kelas I sekolah dasar untuk dapat memahami 

tentang Asmaul Husna dengan adanya aplikasi augmented reality sebagai 

media pembelajaran asmaul husna. 
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2. Penulis dapat memberikan pembuktian kemampuannya dalam bidang 

sistem informasi dimana lebih spesifik pada bidang multimedia dengan 

melakukan rancangan dan pengembangan aplikasi Augmented Reality. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S-1) 

1.4 Batasan Masalah 

Penulis memberikan pembatasan bahasan yang bermaksud untuk 

menghindari penyimpangan dalam bahasan penulisan ini. Maka Batasan masalah 

adalah: 

1. Smartphone Android dengan versi minimum 5.0 (Lollipop) merupakan 

perangkat tujuan dalam pengembangan aplikasi. 

2. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang akan diterapkan merupakan 

Kurikulum 2013 pada kelas I Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. 

3. Penelitian ini akan berfokus dalam tahapan pembuatan aplikasi Augmentd 

Reality. 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Strata 1, kemudian diharapkan juga sebagai penerapan ilmu dari bangku 

perkuliahan yang penulis dapatkan sehingga mampu menerapkan teori yang 

penulis peroleh dengan menghasilkan sebuah rancangan multimedia. 
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2. Bagi Guru dan Orang Tua Siswa 

Diharapkan kepada orang tua maupun guru disekolah agar dapat dengan 

mudah memberikan pengenalan tentang manfaat dan cara mengamalkan 

asmaul husna kepada anak-anak maupun muridnya. 

3. Bagi Siswa dan Anak-anak 

Pembuatan aplikasi ini diharapkan agar mempermudah siswa-siswi maupun 

anak-anak agar dapat mengenal dan mengamalkan asmaul husna sedari 

awal, agar mendapatkan manfaat bagi dunia dan amal di akhirat. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar dapat membantu penelitian lanjutan agar dapat menjadi bahan rujukan, 

maupun perbandingan untuk penelitian berikutnya yang mengerjakan 

penelitian sejenis. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran umum dalam penyusun penelitian, penulis menyusun 

penelitian yang diawali dari: 

BAB I      PENDAHULUAN 

Dalam bagian ini penulis memaparkan alasan dalam penentuan judul, 

rumusan dan batasan masalah, kemudian manfaat dari penelitian dan 

tujuan daripada penelitian itu sendiri serta tahapan dalam penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Dalam bagian ini penulis melakukan pembahasan teori dari ilmu 

penelitian, kemudian melakukan pembahasan dari temuan peneliti 

sebelumnya yang berkaitan terhadap penelitian yang penulis lakukan. 

Pada bab ini juga memaparkan kumpulan teori yang dapat dijadikan 
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pendukung dalam judul penelitian dan yang melatarbelakangi penelitian 

secara detail. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang informasi tentang metode yang nantinya akan 

dipergunakan untuk pengembangan perangkat lunak atau aplikasi dalam 

beberapa tahapan yaitu rancangan penelitian, pengumpulan data, objek 

penelitian. 

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memberi penjelasan tentang langkah-langkah 

pengimplementasian aplikasi pembelajaran asmaul husna berbasis 

augmented reality dengan menggunakan kartu bergambar asmaul husna. 

BAB V    PENUTUP 

Kemudian dalam bagian ini memberikan penjelasan tentang simpulan 

dari bukti penelitian, pengkajian tentang keunggulan dan kekurangan 

aplikasi, serta saran dalam pengembangan aplikasi lanjutan. 
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