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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi secara keseluruhan menyediakan sarana dan 

prasarana yang diperlukan bagi kelangsungan, dan kenyamanan hidup manusia. 

Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya 

alam menjadi alatalat sederhana, salah satunya adalah dalam bidang olahraga dan 

hiburan. Saat ini hampir seluruh bidang olahraga dan hiburan membutuhkan 

teknologi komputer sebagai media pembelajaran dan penyampaian informasi. 

 Atletik merupakan induk dari seluruh cabang olahraga, karena semua 

cabang olahraga akan melibatkan aktivitas yang ada pada nomor atletik. Aktivitas 

lari, lompat, dan lempar (termasuk tolak) merupakan pola gerak dasar yang 

mewarnai sebagian besar cabang olahraga. Ketiga pola gerak dasar tersebut 

berasal dari cabang olahraga atletik.  Jadi dari pembelajaran mengenai atletik ini, 

salah satu caranya adalah menggunakan media AR
[1]

. Menggabungkan ilmu 

pengetahuan dengan teknologi mobile melalui media AR (Augmented Reality). 

Salah satu contoh media pembelajaran berbentuk M-Learning yang populer saat 

ini adalah AR. 

AR adalah teknologi yang digunakan untuk menampilkan objek tetap atau 

animasi tiga dimensi dan masih banyak lagi melalui suatu perangkat mobile 

seperti smartphone, tablet, AR Headset  hingga perangkat game 
[2]

. 

M-Learning (Mobile Learning) merupakan salah satu sarana media belajar 

yang menjanjikan saat ini, karena cukup dengan akses internet dan perangkat 

mobile seperti smartphone, tablet, personal computer kita dapat mengakses 

banyak informasi melalui internet atau aplikasi untuk mencari topik yang ingin 

dipelajari. 

Penelitian terdahulu mengenai Augmented Reality yang penulis gunakan 

sebagai referensi yaitu penelitian: 
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 Penelitian ini dilakukan oleh Saurina, Nia pada tahun 2016  yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini Menggunakan 

Augmented Reality “
 [3]

.  Zakir, Ahmad Irwan, Dedy Harliana, Putri, pada tahun 

2017 “Penerapan Augmented Reality dalam Media Periklanan Katalog Interaktif 

untuk Bisnis Property” 
[4]

. Muhammad, Dany Wardhono, Wibisono Sukmo 

Afirianto, Tri tahun 2018 “Analisis Penerapan Markerless Augmented Reality 

pada Video Game Memancing dengan Pendekatan Simultaneous Localization and 

Mapping ( SLAM )” 
[5]

. Bagus, Ida Mahendra, Made pada tahun  2016 

“Implementasi Augmented Reality ( AR ) Menggunakan Unity 3D Dan Vuporia 

Sdk” 
[6]

. Minarta, Rahmadhani pada tahun  2017 “Implementasi Augmented 

Reality dalam pengenalan buah dan binatang pada anak usia dini skripsi”
 [7]

. 

Dari dasar itulah, Penulis ingin membuat aplikasi M-Learning tentang. 

Pengenalan olahraga atletik melalui media Augmented Reality berbasis Android 

dengan judul “Aplikasi Pengenalan Olahraga Atletik dengan Media 

Augmented Reality berbasis Android.”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Bagaimana menjadikan Augmented Reality sebagai media pembelajaran 

atletik dengan menggunakan aplikasi Unity 3D? 

2. Bagaimana cara memperkenalkan aplikasi Augmented Reality alat 

pendukung olahraga atletik kepada masyarakat umum? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Pada pembuatan aplikasi M-Learning pengenalan olahraga atletik  sebagai 

batasan masalah yang ada, yaitu : 

1. Objek 3D yang digunakan dalam pembuatan Augmented Reality adalah 

alat-alat olahraga atletik.  

2. Menggunakan marker sebagai tracking media objek.  
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3. Jenis nomor pertandingan yang akan diperkenalkan alatnya dalam olahraga 

atletik yaitu lompat tinggi, lompat tinggi galah, lari, lari gawang, lari 

steeplechase, lontar martil, tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing. 

Jumlah objek yang akan diperkenalkan yaitu start block, gawang, lompat 

tinggi, matras, mistar, tiang, lompat tinggi galah, poles pacer, box, matras, 

mistar, tiang, lembing, peluru, cakram, martil, gawang steeplechase, tongkat 

estapet. Database marker  yang digunakan adalah Vuforia Augmented 

Reality. 

4. Bahasa pemrograman menggunakan C#, Program yang digunakan untuk 

membuat Augmented Reality adalah Unity 3D dan Vuforia, untuk desain 

3D nya sendiri memakai Blender. 

5. Dijalankan pada perangkat smartphone dengan sistem operasi Android 

minimum versi 4.1 Jelly Bean. 

6. Output dari hasilnya yaitu visualisasi peralata atletik yang difokuskan pada 

camera smartphone. 

7. Aplikasi tidak menampilkan nama dan penjelasan mengenai alat alat 

olahraga atletik 

8. Output untuk materi alat olahraga beserta link video penggunaan dari 

masing-masing alat yang ada pada cabang olahraga atletik yang 

ditampilakan melalui link youtube. Channel yang digunakan Veritasium, 

MileSplit, Wildan Khaeruly, FloTrack, Wall Street Journal, Sean Donnelly, 

SG Sports TV, Arete Throws Nation TV, Discraft Disc Sports, ThrowJavel. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan Penulisan 

 Tujuan dari pembuatan aplikasi M-Learning adalah dengan pemanfaatan 

teknologi Augmented Reality dapat diterapkan pada aplikasi berbasis android, 

untuk mempermudah calon pemain dan pelajar mengenali alat-alat pada olahraga 

atletik dan penggunaan nya dalam permainan.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCK7tptUDHh-RYDsdxO1-5QQ
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1.4.2 Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat dari pembahasan dalam masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat meminimalisir penggunaan buku, dan aplikasi yang tersedia kita 

dapat belajar secara online atau tanpa internet sekalipun. 

2. Cukup dengan mobile device seperti smartphone, tablet bahkan device game 

dapat digunakan tanpa harus membawa buku. 

3. Augmented Reality cukup dengan marker saja konten yang ingin kita lihat 

sudah muncul tanpa harus ke perpustakaan ataupun mall untuk mencari 

bahan pelajaran, dan masih banyak lagi. 

4. Dapat mengenali dan mengetahui secara jelas alat-alat olahraga hockey dan 

fungsinya, sebagai sarana pembelajaran kepada calon pemain sehingga 

penyampaian informasi lebih interaktif. 

5. Dapat membantu dan berkontribusi dalam mempromosikan olahraga atletik 

sehingga dapat diminati oleh para pelajar dan dari berbagai kalangan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memudahkan pembahasan, keseluruhan perancangan sistem 

aplikasi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari sub-sub bab 

sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian laporan, 

 perumusan masalah, batasan masalah, tujuan serta manfaat 

 penelitian  dan sistematika penelitian. 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini, peneliti menjelaskan berbagai landasan teori yang 

 berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan serta teori-teori 

 pendukung sesuai dengan topik penelitian.  

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  
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 Bab ini membahas mengenai model pengembangan perangkat 

 lunak,  metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak 

 dan alat  bantu pengembangan sistem pada penelitian ini. 

Model  pengembangan perangkat lunak menggunakan model 

prototype,  metode penelitian dalam pengembangan perangkat 

lunak  menggunakan metode pemrograman berorientasi objek 

 (objectoriented programming), kemudian alat bantu 

 pengembangan sistem yang digunakan adalah unified modeling 

 language (UML). 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan membahas mengenai analisa permasalahan, 

 proses bisnis yang terkait dengan topik penelitian, berbagai 

 perancangan  sistem dan perancangan layar pada sistem, serta  

penjelasannya. 

 

BAB V   PENUTUP 

 Dalam bab ini peneliti menarik kesimpulan dari keseluruhan bab, 

 serta  memberi beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat  

bagi  perkembangan sistem. 

 

 


