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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat dalam 

mempermudah pekerjaan, belajar dan lain-lain. Sehingga membawa dampak ke 

semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa. Apalagi sekarang teknologi 

merambat di segala  bidang. Hampir seluruh dunia kini telah menggunakan 

Android. 

Untuk seorang muslim Bahasa Arab adalah bahasa yang wajib kita pelajari 

atau memahaminya dari anak-anak sampai dewasa. Salah satunya di madrasah 

diniyah takmiliyah awwaliyah darrusalam desa bakam, Madrasah ini baru di buka 

pada tahun 2018 yang  lalu dan memiliki dua ruangan. Dalam pembelajaran 

bahasa Arab di madrasah ini masih memakai buku, menghafal dan memakai 

kamus bahasa arab, sehingga santri dan santriwati kurang bersemangat atau minat 

belajar dikarenakan merasa bosan dengan pembelajaran bahasa arab yang seperti 

biasa-biasa saja. Oleh karena itu dengan pemanfaatan salah satu teknologi 

Augmented Reality dalam media belajar bahasa arab meningkatkan peminat 

belajar bahasa arab, karena terkesan lebih mudah dipahami di semua kalangan 

atau di sekolah umum atau madrasah. Perkembangan teknologi Augmented 

Reality saat ini telah memberikan banyak manfaat ke dalam bidang belajar dan 

pekerjaan. Teknologi ini bisa membuat atau menampilkan objek benda atau 

karakter dan text yang terlihat 2 dimensi dan 3 dimensi. 

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa penelitian yang terkait, 

diantaranya Penelitian
[1]

 Sari, dkk mengenai penerapan Augmented Reality dalam 

visualisasi katalog apartemen berbasis android. Penelitian 
[2] 

Prita Haryani dan 

Joko Triyono Mengenai Augmented Reality (AR) Sebagai Teknologi Interaktif  

Dalam Pengenalan Benda Cagar Budaya Kepada Masyarakat. Penelitian 
[3] 

Muntahanah, Rozali Toyib, Miko Ansyori Mengenai Penerapan Teknologi 

Augmented Reality Pada Katalog Rumah Berbasis Android. Penelitian 
[4] 

Ilmawan 
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Mustaqim, S.Pd.T., M.T.1, Nanang Kurniawan Mengenai Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Augmented Reality. Penelitian 
[5] 

Mustika, Ceppi Gustiar 

Rampengan, Rheno Sanjaya, Sofyan Mengenai Implementasi Augmented Reality 

Sebagai Media Pembelajaran Interaktif. Dalam penilitan ini maka penulis tertarik 

meneliti tentang implementasi augmented reality untuk belajar bahasa arab 

berbasis android di madrasah diniyah takmiliyah awwaliyah daarussalam desa 

bakam.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Pada penelitian kali ini 

penulis membuat pembelajaran bahasa arab ke dalam aplikasi dalam penelitian 

yang berjudul “IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY UNTUK 

BELAJAR BAHASA ARAB BERBASIS ANDROID DI MADRASAH 

DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH DAARUSSALAAM DESA 

BAKAM. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut;  

1. Bagaimana mengimplementasikan Augmented Reality untuk pembelajaran 

bahasa arab berbasis android di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah 

Darussalam Desa Bakam? 

2. Bagaimana merancang dan membuat implementasi Augmented Reality 

untuk belajar bahasa arab agar pengguna bisa menggunakan aplikasi hanya 

dengan Android saja sehingga pengguna tidak perlu susah-susah mencari 

kata yang akan diartikannnya? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan dari penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mempermudah dan menarik minat belajar bahasa arab di madrasah 

diniyah takmiliyah. 
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2.   Dapat memperkenalkan augmented reality kepada santri dan satriwati di 

madrasah diniyah takmiliah. 

3. Sebagai alat bantu untuk memberikan materi kepada santri dan santriwati 

dalam belajar bahasa arab khususnya kata benda yang ada di ruangan 

kelas. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian     

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Bagi santri dan santriwati adalah sebagai berikut; 

a. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang 

interaktif. 

b. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu agar dapat meningkatkan 

minat belajar santri dan santriwati terhadap pelajaran yang 

menyangkut materi Bahasa arab. 

2. Bagi ustadz atau ustadzah adalah aplikasi ini dapat membantu ustadz dan 

ustadzah dalam memberi materi. 

3. Bagi penulis adalah sebagai berikut; 

a. Bisa bermanfaat untuk memperdalam pemahaman media augmented 

reality sebagai media belajar dalam mata pelajaran bahasa arab khusus 

nya kata benda, sehingga lebih memperkaya wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan. 

b. Mengetahui dan mengerti pembuatan aplikasi belajar Bahasa Arab 

berbasis Android. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dibangun untuk pengguna Android. 

2. Aplikasi yang akan dibangun hanya untuk pembelajaran kosa kata yang 

termasuk isim (kata benda tunggal) yaitu hanya membahas benda-benda 

yang berada di dalam ruangan kelas secara umum pada jenjang sekolah 

Madrasah Diniyah Takmiliyah. 

3. Kata benda yang digunakan untuk objek augmented reality hanya 

berjumlah 8 kata yang terdapat dalam marker.  

4. Satu marker hanya berisi satu kata benda yang sesuai nama benda yang 

ingin diterjemahkan.  

5. Aplikasi ini hanya mendeteksi satu marker untuk satu objek benda yang 

ditampilkan pada layar smartphone dan membaca marker otomatis 

berdasarkan jarak kamera dengan marker. 

6. Aplikasi ini menampilkan terjemahan kata, menampilkan objek 3D sesuai 

dengan kata yang terdapat di dalam marker secara otomatis terbaca oleh 

aplikasi dan dilengkapi button audio untuk cara penyebutannya. 

7. Aplikasi yang dirancang menggunakan software Unity3d, Vuforia, Visual 

Studio 2019,Photoshop Portabel dan Android SDK. 

8. Aplikasi ini tidak mempunyai database. 

9. Aplikasi ini menggunakan  Visual Studio 2019 untuk membuat dan 

mengedit script. 

10. Marker yang digunakan telah tersedia oleh penulis atau pembuat aplikasi. 

11. Satu tombol deteksi satu objek. 

12. Tidak menampilkan karakter bahasa Arab 

 

 

 



 

5 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang 

penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang rumusan masalah, batasan- 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisikan penjelasan tentang teori dan teknologi yang diambil dan 

digunakan berdasarkan topik yang diambil dan sesuai dengan 

kebutuhan dalam pengembangan aplikasi ini. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan mengenai model, seperti metodelogi yang digunakan 

dalam mengbangun aplikasi yang terdiri dari metode 

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian dalam 

pengembangan perangkat lunak dan alat bantu pengembangan 

sistem. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan perancangan aplikasi yang akan dibangun, serta 

dengan tahapan pengujian untuk memberikan gambaran mengenai 

perbuatan suatu aplikasi agar dapat diketahui hasil dari aplikasi. 

 

BAB V  PENUTUP 

Berisikan tentang menjelaskan kesimpulan dan saran dari penulis 

untuk membangun program aplikasi tersebut. 
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