
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Salat merupakan suatu syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, 

salat juga adalah sarana seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Rabb-

nya. Salat diperumpamakan dengan kepala dari seluruh anggota badan lainnya 

(Ali, 2014).  Sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk mengerjakan atau 

menunaikan salat karena salat merupakan kewajiban. Sesusai dengan firman Allah 

Swt dalam QS.Hud [11]:114 yang artinya :  “Dan dirikanlah sembahyang itu pada 

kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan 

yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”. 

Banyak orang yang belum mengetahui bagaimana cara menjalankan salat 

secara baik dan benar, terutama bagi kalangan mu’alaf orang yang baru masuk 

Islam dan anak-anak yang baru memahami salat dan bahkan orang dewasa 

sekalipun yang belum bisa melakukan salat secara baik dan teratur (Parno, et al., 

2013). Pengenalan cara salat yang baik dan benar kepada anak-anak dianggap 

perlu, seperti yang disabdakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

“Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun. 

Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. 

Pisahkan tempat-tempat tidur mereka” (HR. Abu Daud no. 495).  Berdasarkan 

observasi pada Taman Kanak-kanak (TK) Islam Prajamuda salah satu 

pembelajaran yang ada di TK Islam Prajamuda adalah praktek mengerjakan salat 

dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga salat yang ada di TK Islam 
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Prajamuda masih berupa gambar dan figura yang tidak detail sehingga kurang 

menarik bagi anak-anak dan anak-anak sulit berkonsentrasi dalam 

mempraktekkan gerakan salat karena kurangnya interaktifitas dari alat peraga 

yang ada, maka diperlukan alat peraga edukatif dengan bantuan teknologi berbasis 

multimedia yang lebih interaktif. 

Teknologi di bidang multimedia yang sedang berkembang saat ini adalah 

Augmented Reality atau yang lebih dikenal dengan Realitas tertambah dalam 

bahasa Indonesia  (Hidayat, 2015). Augmented Reality adalah teknologi yang 

menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam 

sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya 

tersebut dalam waktu nyata. Dengan adanya teknologi AR ini akan membantu 

menarik perhatian anak-anak karena dapat mempresentasikan secara virtual tiga 

dimensi dan real time sacara interaktif mengenai gerakan salat yang disampaikan 

sehingga anak-anak dapat lebih tertarik dalam mempraktekannya. Penggunaan 

teknologi AR dalam media edukasi diharapkan dapat lebih menarik perhatian 

anak-anak.  

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diatas, maka akan dibangun 

sebuah aplikasi mobile bersistem operasi android yang memanfaatkan teknologi 

augmented reality untuk menampilkan 3 dimensi gerakan salat sesuai dengan 

tuntunan Rasulullah SAW. Aplikasi akan menampilkan objek 3 dimensi dengan 

menuntun gerakan salat secara detail seperti seberapa tinggi mengangkat tangan 

saat takbir, bagaimana melakukan sujud yang benar dan sebagainya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana membangun aplikasi tuntunan gerakan salat 

dengan memanfaatkan teknologi augmented reality berbasis android yang 

menarik dan interaktif ?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan untuk memberikan batasan sesuai ruang 

lingkup penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah batasan masalah dalam 

penelitian ini : 

1. Aplikasi ini diimplementasikan menggunakan Unity3D dan Vuforia 

2. Augmented reality diimplementasikan hanya pada gerakan salat magrib 

3. Implementasi hanya pada gerakan salat laki-laki 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membangun dan 

mengimplementasikan augmented reality dalam tuntunan gerakan salat secara 

interaktif dan menarik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terlibat adalah  

1. Memberikan pengetahuan tentang tata cara gerakan salat yang sesuai 

dengan tuntunan rasuluah SAW. 

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan keahlian dalam 

mengimplementasikan teknologi augmented reality dalam tuntunan 

gerakan salat. 


