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ABSTRAK 

Alkitab merupakan bagian dalam kehidupan umat Kristiani. Banyak kisah- kisah yang 

terdapat dalam Alkitab, salah satunya adalah Kemah Suci. Kemah Suci adalah 

fundamental dari Gereja Tabernakel. Namun sayangnya, jemaat Gereja Tabernakel ini 

kurang dalam memahami Kemah Suci. Salah satu faktor penyebab hal ini adalah malas 

membaca Alkitab dan sumber lain. Penelitian ini akan membuat aplikasi yang akan 

membuat Kemah Suci terlihat lebih menarik dengan menggunakan teknologi Augmented 

Reality. User dapat mengeksplorasi Kemah Suci dengan lebih bebas dan menyenangkan 

dalam bentuk tiga dimensi. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat 

memvisualisasikan Kemah Suci dengan lebih jelas. 

 

Kata kunci: Alkitab, Kemah Suci, Tabernakel, Augmented Reality, 3D Modelling 

 

1. Pendahuluan 

Alkitab merupakan kitab suci umat Kristiani. Pada Kitab 

Mazmur 1:2, berbunyi “tetapi yang kesukaannya ialah 

Taurat TUHAN, dan yang merenungkannya siang dan 

malam.”, jadi seharusnya sebagai umat Kristiani wajib 

dalam membaca dan memahami Firman Tuhan. 

Dewasa ini, banyak orang pada usia produktif (18-29 

tahun) tidak suka membaca. Masyarakat Kristiani 

membutuhkan sesuatu yang membuat mereka kembali 

bersemangat membaca dan memahami Alkitab. 

Sebenarnya, banyak kisah- kisah dalam Alkitab yang dapat 

dibaca dan direnungkan, salah satunya mengenai Kemah 

Suci. 

Oleh karena itu, Penelitian ini akan membuat tampilan 

Kemah Suci lebih menarik dengan menggunakan teknologi 

Augmented Reality (realitas tertambah), di mana teknologi 

ini akan membawa dunia virtual (dunia maya) ke dalam 

dunia nyata. Dunia virtual yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah Kemah Suci. Jadi, akhir dari penelitian ini akan 

menghadirkan sebuah objek tiga dimensi ke dalam dunia 

nyata. Jemaat tidak perlu lagi melihat gambar dua dimensi 

atau sekedar tulisan yang membosankan, karena Kemah 

Suci akan langsung dihadirkan di depan mata dalam bentuk 

yang asli. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 

membangun software untuk memvisualisasikan Kemah 

Suci pada Alkitab dengan menggunakan teknologi 

Augmented Reality di Gereja Tabernakel di Surabaya. 

 

2. Dasar Teori 

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang 

dipakai dalam pembuatan aplikasi Kemah Suci 

menggunakan teknologi Augmented Reality.   

1.1. Teknologi Augmented Reality 

Augmented reality (AR) adalah tampilan fisik dari 

lingkungan dunia nyata langsung atau tidak langsung yang 

real-time yang telah ditingkatkan atau ditambah dengan 

menambahkan informasi virtual yang dibuat oleh 

komputer. AR bersifat interaktif dan mempunyai unsur tiga 

dimensi serta menggabungkan dunia nyata dengan dunia 

virtual. Ada perbedaan antara Augmented Reality dengan 

Augmented Virtuality (AV). AR berada lebih dekat dengan 

dunia nyata, sedangkan AV lebih dekat dengan dunia 

virtual (Julie,2011). 

1.2. Google Sketchup 

Google Sketchup merupakan software untuk memodelkan 

bentuk tiga dimensi (3D Modelling), yang digunakan 

dalam bidang arsitektur, interior, konstruksi, game design , 

film, dan bidang lain yang berhubungan. 

1.3. Unity 

Unity adalah software 2D dan 3D untuk animasi dan 

pembuatan game. Proses pembuatan Augmented Reality 

menggunakan Unity sebagai engine. 
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1.4. Vuforia SDK 

Untuk mengimplementasikan Augmented Reality, penulis 

menggunakan Vuforia SDK (Software Development Kit). 

Komponen- komponen penting dalam Vuforia SDK adalah: 

1) Kamera, komponen ini memastikan bahwa setiap 

frame ditangkap dan diteruskan kepada tracker. Frame 

kamera automatis terkirim ke dalam device tergantung 

dari format gambar dan ukuran. 

2) Image converter, converter ini mengubah dari format 

kamera (contoh : YUV12) ke dalam format yang sesuai 

untuk OpenGL ES rendering (contoh : RGB565) dan 

untuk tracking (contoh: luminance). 

3) Tracker, berisi algoritma computer vision yang 

mendeteksi objek dalam camera video frame. 

4) Video background renderer, mengubah gambar 

dalam kamera yang disimpan dalam kondisi objek. 
5) Application code¸ untuk menginisialisasi semua 

komponen. Setiap proses frame, keadaan objek akan 

diperbarui  dan application method render akan 

dipanggil. 

6) Device database, dibuat secara online menggunakan 

fitur Target Manager. Target gambar yang sudah 

diproses dalam Target Manager akan menghasilkan file 

XML, dapat di-download dan diolah. 

7) Cloud database, dapat dibuat dengan menggunakan 

fitur Target Manager dan Vuforia Web Services API. 

8) Target, komponen fundamental yang dapat 

ditetapkan oleh user, berfungsi sebagai pemicu. 

9) Target kata, sama dengan target, tapi berupa kata. 

 

3. Analisis dan Desain Sistem 

3.1 Analisis Masalah 

Pendekatan penelitian untuk menganalisis masalah ini 

adalah deskriptif kuantitatif karena penelitian ini mencari 

apakah teknologi Augmented Reality dibutuhkan oleh 

jemaat GBT untuk menambah pengetahuan tentang kisah 

Alkitab (Kemah Suci), sedangkan kuantitatif karena 

penelitian ini akan menghasilkan data yang berwujud 

angka, objektif, dan dapat ditafsirkan oleh semua orang. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

minat membaca kitab suci dan kebutuhan jemaat. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang didapat melalui dua jenis kuesioner yang 

diberikan dalam waktu yang berbeda kepada jemaat, 

karena data berwujud angka, objektif, dan dapat ditafsirkan 

semua orang dan juga data kualitatif (bersifat subjektif, 

tafsiran tiap orang berbeda) sebagai data pendukung yang 

didapat melalui wawancara dengan pendeta. Responden/ 

person dari penelitian ini adalah jemaat GBT Surabaya 

(diberi angket) dan pendeta (melalui wawancara) di 

Surabaya.  

Populasi dari penelitian ini melingkupi seluruh jemaat 

GBT di Surabaya. Sedangkan sampel yang didapat 

sebanyak 42 responden (kuesioner pertama) dan 37 

responden (kuesioner kedua) yang didapat dari beberapa 

jemaat Kristiani di Surabaya. Teknik sampling yang 

digunakan adalah dengan simple random sampling di mana 

akan diambil sampel secara acak dari beberapa jemaat 

GBT di Surabaya (kuesioner 1) dan beberapa jemaat 

Kristiani di Surabaya (kuesioner 2). Instrumen 

pengumpulan data untuk angket adalah menggunakan 

angket (questionner) itu sendiri dan instrumen 

pengumpulan data untuk  wawancara adalah menggunakan 

pedoman wawancara (interview guide). 

 

a. Hasil Penelitian 

Dari pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara 

dapat diambil kesimpulan : 

1) Sebagian besar GBT di Surabaya masih jarang 

melakukan Pendalaman Alkitab mengenai Kemah 

Suci, aplikasi ini bisa menjadi salah satu metode 

Pendalaman Alkitab yang bisa dilakukan sendiri 

oleh jemaat. 

2) Doktrin Kemah Suci masih relevan dengan 

perkembangan jaman, sehingga aplikasi ini pun 

masih relevan dengan perkembangan jaman. 

3) Partisipasi jemaat dalam mempelajari Kemah Suci 

baik, sehingga partisipasi pengguna aplikasi ini juga 

baik. 

4) Kemah Suci masih jarang diekspos oleh Gereja di 

Indonesia, aplikasi ini akan membantu dalam 

memberi pengetahuan mengenai Kemah Suci. 

 

b. Fitur Aplikasi 

Aplikasi ini akan mengeluarkan objek tiga dimensi dari 

layar smartphone jika dipicu oleh gambar dari kartu 

pembatas Alkitab. Informasi yang diperoleh akan disajikan 

secara audio (menggunakan Virtual Button) dan visual 

(tulisan dalam tiga dimensi). Objek dibuat semirip 

mungkin dengan aslinya dengan ukuran (menggunakan 

skala) yang sama dengan bangunan asli (kecuali jika tidak 

diketahui ukuran aslinya). Hal ini akan membuat pengguna 

mendapat visualisasi yang jelas dan interaktif.  

 

c. Desain Sistem 

Desain sistem akan membahas dua jenis desain, yaitu 

sketsa 3D modelling dari alat- alat Kemah Suci, desain 

tampilan aplikasi atau user interface dan desain alur 

sistem. Sketsa 3D modelling menggunakan gambar tangan 

(low fidelity). Desain user interface berupa gambaran high 

fidelity atau gambaran kasar. Sedangkan, alur proses dari 

aplikasi ini akan dijelaskan menggunakan UML (Unified 

Modelling Language). 

 

d. Sketsa 3D Modelling 

Sebelum memulai membuat 3D modelling menggunakan 

sketchup perlu membuat sketsa awal. Sketsa ini berupa 

sketsa gambar tangan ditambah dengan alur pembuatan dan 

jumlah objek yang perlu dibuat. Sketsa ini yang akan 

menjadi acuan pembuatan 3D modelling alat- alat Kemah 

Suci. 

Pagar Kemah Suci terdiri dari 60 buah tiang pagar, 60 

buah alas tiang, 60 buah alas kepala tiang, dan 60 buah 

kepala tiang dan 60 buah kain (54 kain lenan halus, 6 kain 

kirmizi).  
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Gambar 3.1 Sketsa Pagar Kemah Suci 

 

Mezbah korban bakaran terdiri dari empat buah kaki 

mezbah, empat buah sisi mezbah, empat buah tanduk, 

empat buah gelang, dan satu kisi- kisi. 

 
Gambar 3.2 Sketsa Mezbah Korban Bakaran 

 

Bejana pembasuhan terdiri dari satu buah alas bejana, 

satu buah cawan, dan satu pegangan bejana. 

 
Gambar 3.3 Sketsa Bejana Pembasuhan 

 

Kemah Suci terdiri dari satu buah bangunan, lima buah 

tiang, lima buah kaki tiang, dan tiga buah tenda. 

 
Gambar 3.4 Sketsa Kemah Suci 

Meja roti sajian terdiri dari dua kayu pengusung, empat 

buah kaki meja, satu buah alas meja, dan empat buah 

gelang. 

 
Gambar 3.5 Sketsa Kemah Suci 

Pelita emas terdiri dari satu buah tiang tegak, tiga buah 

tiang melengkung, tujuh buah tempat lampu, dan 22 buah 

kelopak bunga. 

 
Gambar 3.6 Sketsa Pelitas Emas 

Mezbah ukupan terdiri dari satu buah wadah wangi- 

wangian, satu buah tiang mezbah, satu buah alas mezbah, 

dua buah kayu pengusung, dan empat buah gelang. 

 
Gambar 3.7 Sketsa Mezbah Ukupan 

Tabut perjanjian terdiri dari empat buah kaki tabut, satu 

buah tempat penyimpanan, dan satu buah tutup tabut. 

 
Gambar 3.8 Sketsa Tabut Perjanjian 

 

i. Interface Flow Diagram 

Sebelum mendesain UI mockup perlu adanya gambaran 

interface menu apa yang akan dibuat. Diagram ini akan 

menjelaskan interface menu ARkitab dengan jelas. 
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Gambar 3. 1 Interface Flow Diagram ARkitab 

ii. UI Mockup 

Sebelum membuat sebuah aplikasi, perlu adanya desain 

sebagai acuan. Desain yang akan dibuat untuk aplikasi ini 

adalah desain splash screen, help menu, advertisement, dan 

kartu Alkitab. 

 

     
 

       

Gambar 3.15 (a) UI Mockup Splash Screen;  (b) UI Mockup Main 

Menu; (c) UI Mockup Help Menu; (d) UI Mockup Seri Kartu; (e) UI 

Mockup Advertisement;          (f) UI Mockup Kartu Pembatas Alkitab 

iii. Desain UML 

Sebelum membuat aplikasi perlu membuat perancangan 

sistem aplikasi. UML akan mempermudah pembuatan 

aplikasi karena akan menjadi blueprint dalam pembuatan 

aplikasi berbasis OOP (Object Oriented Programming), 

sehingga prosesnya lebih terarah dan fokus. 

Aplikasi ini mempunyai tiga fitur utama yaitu 

mengeluarkan objek Kemah Suci, mengeluarkan suara, dan 

mengeluarkan keterangan. Mengeluarkan objek Kemah 

Suci dengan cara mengarahkan kamera belakang pada 

gambar di atas kartu pembatas Alkitab. Sedangkan cara 

untuk mengeluarkan suara adalah dengan menekan virtual 

button suara dan untuk mengeluarkan keterangan tambahan 

adalah dengan menekan virtual button keterangan. 

 

4. Implementasi 

 

Setelah melakukan analisa masalah dan mendesain sistem 

pada bab sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah 

mengimplementasikan dalam bentuk aplikasi Kemah Suci 

menggunakan teknologi Augmented Reality. 

 

4.1. Spesifikasi Perangkat Keras 

Aplikasi ini akan diujikan pada perangkat smartphone 

Samsung Galaxy S4 dengan sistem operasi Android Jelly 

Bean 4.1.2 dengan spesifikasi memori 512 MB, minimum 

space 100 MB, speaker untuk fitur suara, dan minimum 

back camera 5 MP. 

 

4.2. Pembuatan 3D Modelling Pembuatan Alat Kemah 

Suci 

Langkah ini mencakup proses pembuatan delapan alat 

dalam Kemah Suci yang telah didesain pada subbab 3.4.1. 

Delapan alat tersebut adalah pagar Kemah Suci, mezbah 

korban bakaran, bejana pembasuhan, Kemah Suci, meja 

roti sajian, pelita emas, mezbah ukupan, dan tabut 

perjanjian. 

    

Gambar 4.1 (a) Bentuk Akhir Pagar Kemah Suci     (b) Bentuk 

Mezbah Korban Bakaran; (c) Bentuk Akhir Bejana Pembasuhan 

   

 Gambar 4.2 (a) Bentuk Akhir Kemah Suci; (b) Bentuk Akhir Meja 

Roti Sajian; (c) Bentuk Akhir Pelita Emas 

  

Gambar 4.2 (a) Bentuk Akhir Mezbah Ukupan; (b) Bentuk Akhir 

Tabut Perjanjian 

 

a b c 

d e 

f 

a b c 

a 
b c 

a 

b 
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4.3. Pembuatan Kartu Pembatas Alkitab 

Kartu pembatas Alkitab yang dibuat berjumlah delapan 

buah sesuai dengan jumlah alat dalam Kemah Suci. Kartu 

ini terdiri dari dua bagian utama yaitu penjelasan dan 

gambar yang terpisah seperti desain high fidelity pada 

subbab 3.4.3. Gambar ini yang akan dijadikan marker yang 

akan dijelaskan pada subbab 4.3. Berikut ini delapan kartu 

pembatas Alkitab yang telah dibuat. 

  
 

  
 

  
 

  
Gambar 4.2 (a) Kartu Pembatas Akitab Pagar Kemah Suci; (b) 

Kartu Pembatas Akitab Mezbah Korban Bakaran; (c) Kartu 

Pembatas Akitab Bejana Pembasuhan; (d) Kartu Pembatas Akitab 

kemah Suci; (e) Kartu Pembatas Akitab Meja Roti Sajian; (f) Kartu 

Pembatas Akitab Mezbah Ukupan; (g) Kartu Pembatas Akitab Pelita 

Emas; (h) Kartu Pembatas Akitab Tabut Perjanjian; 

 

4.4. Pembuatan Marker 

Marker yang digunakan akan berupa delapan gambar alat- 

alat dalam Kemah Suci yang masing- masing dibuat dalam 

bentuk kartu pembatas Alkitab. 

Kartu ini kemudian akan di crop menggunakan Adobe 

Photoshop di bagian gambar dan sebagian tulisan seperti 

gambar 4.3.   

 
Gambar 4.3 Potongan Gambar Kartu Pembatas Alkitab sebagai 

Marker 

Gambar yang di upload harus berformat RGB 16 bit. 

Karena, format yang diberikan adalah CMYK (format 

untuk cetak), maka harus diubah dengan menggunakan 

Adobe Photoshop.  

 
Gambar 4.4 Mengubah Format Gambar dari CMYK ke RGB 16 bit 

Gambar tersebut kemudian di-upload ke dalam server 

Vuforia di developer.vuforia.com (harus mempunyai ID 

Vuforia) bagian Target Manager. Sebelumnya, harus 

membuat database terlebih dahulu. Setelah di-upload maka 

akan muncul  informasi mengenai rating. Semakin tinggi 

rating, maka semakin baik gambar tersebut dijadikan 

marker. Penelitian ini mentargetkan rating minimal 4 agar 

lebih mudah dideteksi. 

 
Gambar 4.5 Marker dan Ratingnya 

Untuk memasukkan marker ke dalam Unity, cukup 

mencentang marker mana yang diinginkan, lalu user dapat 

men-download file marker tersebut dalam bentuk Unity 

Package dan siap untuk digunakan.  

 

4.5. Pembuatan User Interface 

User interface aplikasi ini dibuat berdasarkan desain high 

fidelity yang telah dibuat pada subbab 3.4.3. 

    

a b 

c d 

e f 

g h 

a b c d 
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Gambar 4.6 (a) UI Splash Screen; (b) UI  Main Menu;  (c) UI Info 

Seri Kartu; (d) UI Help Menu;  (e) UI Advertisement;  (f) UI Info 

4.6. Pembuatan Aplikasi Kemah Suci “ARkitab” 

Apabila user interface telah dibuat, maka dapat dilakukan 

langkah berikutnya, yaitu menggabungkannya dengan 

program Unity dan menggunakan Vuforia SDK sebagai 

Augmented Reality library.  

1) Source code splash screen 

WaitForSeconds(delayTime) adalah class 

yang digunakan untuk mengatur lamanya splash screen 

berjalan. Application.LoadLevel digunakan untuk 

pindah antar scene. StartCoroutine digunakan untuk 

menjalankan method ExecuteSplash Screen(). 

 
Gambar 4.7 Source Code Splash Screen 

2) Source code navigasi antar menu 

void OnGUI() adalah method Unity yang 

berhubungan langsung dengan tampilan atau user 

interface. GUI.button adalah fungsi untuk membuat 

tombol. Tombol ini mempunyai atribut GUIStyle a. 

Atribut ini tidak diisi, sehingga tekstur tombol tidak akan 

terlihat pada tampilan (diganti dengan tekstur tombol 

buatan sendiri). Application.LoadLevel digunakan 

untuk pindah antar scene.  

 
Gambar 4.8 Source Code Navigasi Antar Menu 

3) Source Code QcarBehaviour 

Class ini menangani tracking dan memicu rendering 

dari background video. Class ini juga memperbarui data 

semua marker yang terdeteksi dalam scene. 

 
Gambar 4.8 Pengaturan QCarBehaviour 

4) Source Code DefaultTrackableEvent 

Handler 

DefaultTrackableEventHandler adalah 

class yang digunakan untuk menandakan bahwa marker 

yang bersangkutan dapat dideteksi (sudah siap dijadikan 

marker).  

 
Gambar 4.9 DefaultTrackableEventHandler 

5) Source code DataSetLoadBehaviour 

DataSetLoadBehaviour adalah class yang 

digunakan untuk menampung data marker yang telah 

diunduh dari server Vuforia.  

 
Gambar 4.10 Pengaturan DataSetLoadBehaviour 

6) Source code ImageTargetBehaviour 

ImageTargetBehaviour adalah class khusus 

dari Vuforia yang digunakan sebagai penentu marker apa 

yang ingin digunakan. Coding ini sudah terdapat dalam 

prefab image target yang telah disediakan oleh Vuforia. 

Type digunakan sebagai penentu tipe marker apa yang 

digunakan. Ada tiga jenis Type yaitu Predefined (marker 

telah ditentukan), User Defined (marker ditentukan 

pengguna), dan Cloud Reco (marker diakses melalui 

cloud). Data Set adalah nama database marker yang 

dibuat melalui server Vuforia di developer.vuforia.com. 

Image Target adalah pilihan daftar marker yang akan 

digunakan. Width dan height adalah ukuran dari 

marker yang sebelumnya telah diatur saat menambahkan 

marker di server Vuforia. 

e f 
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Gambar 4.10 Pengaturan Marker Kemah Suci dalam Aplikasi 

ARkitab 

7) Source code VirtualButtonEventHandler 

Code ini digunakan untuk mengaktifkan virtual 

button. Code pada gambar 4.47 Berfungsi untuk mencari 

semua children dari image target yang mempunyai event 

virtual button. Penanda bahwa children itu mempunyai 

event virtual button adalah adanya class 

VirtualButtonBehaviour. Change.setActive 

(false); dan bunyi=false adalah kondisi awal dari 

efek suara dan tambahan informasi yang dimasukkan 

dalam virtual button. 

 
Gambar 4.11 Deklarasi Awal Class VirtualButton 

EventHandler 

Code pada gambar 4.48 menjelaskan apa yang terjadi 

jika virtual button ditekan. if(bunyi==true) membuat 

suara yang sebelumnya berhenti jika suara yang masih 

terdengar ketika pengguna menekan virtual button. Jadi 

ketika pengguna menekan virtual button suara, suara yang 

dikeluarkan tidak menumpuk. case "red3": berfungsi 

untuk mengaktifkan mode suara dan case "change3": 

untuk mengaktifkan mode info. 

 
Gambar 4.12 Method OnbuttonPressed 

Pengaturan virtual button dibuat seperti pada 

gambar 4.49. Music diisi dengan model 3D dari alat 

Kemah Suci, change berisi keterangan tambahan, sound 

berisi lagu yang digunakan, dan audio source berisi sumber 

lagu yang digunakan.  

 
Gambar 4.13 Pengaturan Virtual Button Event Handler 

5. Pengujian 

Tahap- tahap implementasi akan menghasilkan aplikasi 

alpha. Aplikasi alpha ini akan melalui tahap pengujian 

untuk melihat apakah layak atau tidak untuk 

dipublikasikan. Pengujian mempunyai dua tahap, yaitu 

verifikasi dan validasi.  

5.1 Verifikasi 

Tahapan ini digunakan untuk menguji apakah program 

berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian verifikasi 

dilakukan dengan menggunakan tiga skenario pengujian 

yaitu uji aplikasi, kondisi cahaya dan uji rendering. 

 

5.1.1. Uji Fitur Aplikasi 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji use case yang telah 

dibuat dalam subbab 3.4.4. Fitur yang akan diuji mencakup 

mengeluarkan Kemah Suci, mengeluarkan suara, dan 

mengeluarkan keterangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

Tabel 5. 1 Uji Fitur Aplikasi "Mengeluarkan Kemah Suci" 

Nama Fitur Memunculkan objek Kemah Suci 

Tujuan 
Pengguna dapat menikmati objek Kemah Suci 

yang muncul dalam layar smartphone mereka. 

Step Ekspetasi Hasil Sebenarnya 

1. Arahkan 

kamera 

belakang pada 

gambar di kartu 

pembatas 

Alkitab. 

Pengguna berhasil 

mengeluarkan 

objek Kemah 

Suci. 

Hasil positif : pengguna 

berhasil mengeluarkan 

objek Kemah Suci dengan 

sempurna. 

Hasil negatif : terkadang 

objek Kemah Suci akan 

tertukar dengan objek 

keterangan tambahan 

(biasanya terjadi pada objek 

bejana pembasuhan). Hal ini 

dikarenakan koordinasi 

virtual button. Hal ini dapat 

diatasi jika pengguna 

mengarahkan kamera tegak 

lurus dengan kartu. 

Tabel 5. 2 Uji Fitur Aplikasi "Mengeluarkan Suara" 

Nama Fitur Mengeluarkan Suara 

Tujuan 
Pengguna dapat menikmati suara yang keluar 

melalui speaker smartphone mereka. 

Step Ekspetasi Hasil Sebenarnya 

1. Arahkan 

kamera 

belakang pada 

gambar di 

kartu pembatas 

Alkitab. 

2. Tekan virtual 

button suara. 

Pengguna berhasil 

mendengarkan 

suara mengenai 

informasi objek 

Kemah Suci. 

Hasil positif : pengguna 

berhasil mendengarkan 

suara mengenai informasi 

objek Kemah Suci.  

Hasil negatif : suara yang 

saling menumpuk saat 

mengganti kartu Alkitab 

yang lain ketika suara kartu 

sebelumnya masih ada. 

Solusinya pengguna harus 

menunggu suara selesai 

terlebih dahulu sebelum 

mengganti ke kartu yang 

lain. 

Tabel 5. 3 Uji Fitur Aplikasi "Mengeluarkan Objek Tambahan" 

Nama Fitur Mengeluarkan Keterangan Tambahan 

Tujuan 
Pengguna dapat melihat keterangan tambahan 

mengenai objek Kemah Suci. 

Step Ekspetasi Hasil Sebenarnya 

3. Arahkan 

kamera 

belakang pada 

gambar di kartu 

pembatas 

Alkitab. 

4. Tekan virtual 

button 

keterangan 

tambahan. 

Pengguna 

berhasil melihat 

keterangan 

tambahan 

mengenai objek 

Kemah Suci. 

Hasil positif : pengguna 

berhasil melihat keterangan 

tambahan mengenai objek 

Kemah Suci. 

Hasil negatif : terkadang 

objek keterangan tambahan 

akan tertukar dengan objek 

Kemah Suci (biasanya terjadi 

pada objek bejana 

pembasuhan). Hal ini 

dikarenakan koordinasi 

virtual button. Hal ini dapat 

diatasi jika pengguna 

mengarahkan kamera tegak 

lurus dengan kartu. 

 

5.1.2. Uji Kondisi Cahaya 

Cahaya merupakan faktor penting dalam pendeteksian 

marker. Intensitas cahaya akan sangat berpengaruh. Tahap 

ini akan menguji delapan marker dalam tiga kondisi 

cahaya, yaitu flash mode menyala di dalam ruangan,  flash 

mode mati di dalam ruangan, dan dibawah sinar matahari. 

Kondisi berhasil terjadi jika marker dikenali dengan baik 

(3D Modelling muncul) sedangkan kondisi tepat terjadi 

jika apa yang disajikan di kartu pembatas Alkitab sama 

dengan 3D Modelling yang muncul. 

Tabel 5. 4 Hasil Pengujian Kondisi Cahaya 

Marker Intensitas Cahaya Berhasil? Tepat? 

Pagar Kemah 

Suci 

Flash mode menyala   

Flash mode mati   

Dibawah sinar matahari 
 

 

Mezbah Korban 

Bakaran 

Flash mode menyala   

Flash mode mati   

Dibawah sinar matahari 
 

 

Bejana 

Pembasuhan 

Flash mode menyala   

Flash mode mati   

Dibawah sinar matahari 
 

 

Kemah Suci 

Flash mode menyala   

Flash mode mati   

Dibawah sinar matahari 
 

 

Meja Roti Sajian 

Flash mode menyala 
 

 

Flash mode mati   

Dibawah sinar matahari 
 

 

Pelita Emas 

Flash mode menyala   

Flash mode mati   

Dibawah sinar matahari 
 

 

Mezbah Ukupan 

Flash mode menyala   

Flash mode mati   

Dibawah sinar matahari 
 

 

Tabut Perjanjian 

Flash mode menyala   

Flash mode mati   

Dibawah sinar matahari 
 

 

 

5.1.3. Uji Rendering 

Tahap ini akan menguji berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk proses rendering 3D. Perhitungan 

dimulai sejak auto focus aktif sampai objek muncul di atas 

kartu. 

Tabel 5. 5 Hasil Pengujian Rendering 

3D Modelling Lama Rendering (detik) 

Pagar Kemah Suci 0,87 

Mezbah Korban Bakaran 1,17 

Bejana Pembasuhan 2,35 

Kemah Suci 0,69 

Meja Roti Sajian 1,21 

Pelita Emas 1,17 

Mezbah Ukupan 1,3 

Tabut Perjanjian 0,74 

6. Kesimpulan dan Saran 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penjelasan dari bab 1 sampai bab 6 yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan : 
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1) Penelitian ini telah berhasil membuat sebuah 

aplikasi Kemah Suci menggunakan Augmented 

Reality untuk Gereja Tabernakel di Surabaya yang 

berjalan pada platform Android dengan fitur yang 

telah disebutkan pada bab 1 subbab 1.3. 

2) Aplikasi ini dapat diimplementasikan pada device 

sesungguhnya dan berjalan dengan baik. Dalam 

hal ini device yang digunakan adalah Samsung 

Galaxy S4. 

3) Berdasarkan uji validasi pada bab 5 subbab 5.2, 

teknologi Augmented Reality sangat membantu 

jemaat GBT dan jemaat kristiani menerima 

informasi mengenai Kemah Suci dan alat- alatnya 

dengan tampilan 3D.  

 

6.2. Saran 

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya berhubungan 

dengan aplikasi ARkitab ini adalah : 

1) Pengembangan aplikasi tidak hanya berfokus pada 

platform Android saja tetapi dapat dikembangkan 

pada platform lainnya, seperti iPhone, Blackberry, 

dan Windows mobile. 

2) Penambahan beberapa fitur untuk penelitian 

selanjutnya, antara lain: 

a) Fitur info seri kartu untuk menambahkan 

seri kartu lain (selain Kemah Suci), 

contoh: seri kartu perjalanan Musa, seri 

kartu nabi- nabi, dsb. 

b) Fitur update yang memungkinkan 

pengguna untuk tidak men-download file 

apk secara keseluruhan tetapi hanya 

bagian yang terbaru yang di-download. 

c) Fitur tutorial dijalankan secara real time 

(langsung praktek). 

d) Fitur interaksi, di mana ketika dua 

marker atau lebih jika didekatkan akan 

terjadi interaksi antar marker tersebut. 

e) Animasi lebih diperkaya dan 3D 

Modelling yang dibuat lebih detail. 

f) Fitur permainan atau kuis dalam bentuk 

Augmented Reality untuk memperkaya 

wawasan pengguna mengenai kisah 

dalam Alkitab. 
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