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Abstrak. Pada masa ini, penggunaan teknologi Augmented Reality (AR) dalam sistem 

pendidikan Malaysia masih di peringkat awal. Kajian ini akan mengetengahkan satu 

aplikasi mudah alih (mobile apps) khusus yang menggunakan teknologi AR untuk Orang 

Kelainan Upaya (OKU) pendengaran dan pertuturan yang dinamakan sebagai Aplikasi 

Fiqh Solat OKU menggunakan Augmented Reality. Dengan terhasilnya aplikasi ini 

diharapkan dapat membantu golongan OKU tersebut dalam menunaikan tanggungjawab 

mereka sebagai seorang muslim dengan erti kata yang sebenarnya. Ini kerana golongan 

OKU tiada pengecualian untuk meninggalkan solat dengan alasan mereka kurang 

sempurna berbanding dengan orang-orang lain. Hasil kajian ini adalah sebuah buku 

bercetak dan satu aplikasi mudah alih berkaitan permasalahan Solat OKU menggunakan 

pendekatan Augmented Reality untuk golongan OKU tersebut. Model Penerimaan 

Teknologi (Technology Acceptance Model - TAM) digunakan untuk menguji tahap 

penerimaan teknologi aplikasi ini terhadap golongan tersebut. 

 

Katakunci:  Augmented Reality (AR), orang kelainan upaya (OKU), aplikasi mudah 

alih 

 

 

1. PENGENALAN 
Terdapat banyak aplikasi mudah alih di pasaran. Namun tidak banyak aplikasi yang 

dihasilkan khusus untuk golongan OKU. Masyarakat sekarang termasuklah golongan OKU 

ini sendiri masih lagi kurang peka dan arif tentang permasalahan dalam bab solat yang 

dialami oleh golongan ini. Kajian ini dibuat bertujuan bagi mengenal pasti isu-isu dan 

permasalahan solat dalam kalangan OKU terutamanya golongan OKU pendengaran dan 
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pertuturan dan sekaligus menghasilkan sebuah buku dan satu aplikasi mudah alih (mobile 

apps) berkenaan Fiqh Solat OKU Berbantukan AR. Setiap topik permasalahan yang 

dibincangkan mempunyai penerangan yang jelas di dalam buku bercetak beserta gambar 

untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi. Pengguna boleh mengimbas gambar-

gambar tersebut dan melihat video penerangan mengenai permasalahan tersebut yang 

didatangkan dengan teks, gerakan bahasa isyarat dan audio.  

 

 

2. APLIKASI YANG MENYOKONG OKU 
 

Terdapat perisian aplikasi yang telah dan sedang dibangunkan sama ada dalam bentuk 

mudah alih (mobile) dan berasaskan web atau sebagainya. Sebahagiannya telah terdapat di 

dalam play store untuk tujuan membantu OKU dalam meneruskan kehidupan seharian. 

Berikut adalah beberapa contoh aplikasi tersebut: 

 

'SaveME 999' 

Ia merupakan satu aplikasi berkaitan orang kurang upaya (OKU), telah dihasilkan 

khususnya berkaitan pendengaran dan pertuturan, kini boleh memanfaatkan teknologi 

telefon pintar untuk mendapatkan perkhidmatan kecemasan menerusi aplikasi 'SaveME 

999'. (Bernama, 2013) 

 

 

Aplikasi Tilawah Asyraaf 

Aplikasi bagi membantu kanak-kanak orang kurang upaya (OKU) mengenali al-Quran 

(Msar, 2018).  

Dibangunkan oleh Dr Unaizah Hanum Obaidellah daripada Universiti Malaya (UM) 

sebagai ketua projek.  

 

 

Aplikasi MyBIM  

MyBIM adalah merupakan aplikasi mudah alih bahasa isyarat pertama di Malaysia untuk 

membantu golongan kurang upaya (OKU) pendengaran berkomunikasi dengan 

masyarakat. Ia dilancarkan oleh  Persekutuan Orang Pekak Malaysia (MFD) pada 27 

September 2017. Aplikasi ini dibangunkan dengan kerjasama Yayasan Sime Darby (YSD). 

Ia menyediakan media interaktif seperti gambar dan video sebagai alat bantuan 

pembelajaran kepada pengguna. Aplikasi MyBIM dilengkapi dengan 500 kosa kata bahasa 

isyarat Malaysia dalam 36 kategori asas yang berbeza termasuk nama tempat, nombor, 

ucapan dan warna dapat memudahkan komunikasi antara golongan pekak dengan keluarga, 

rakan atau masyarakat sekeliling. (Marzuki, 2017) 

 

 

WAI 

W3C Web Accessibility Initiative (WAI) membangunkan piawaian dan bahan sokongan 

untuk membantu OKU memahami dan melaksanakan aksesibiliti. (W3C ® (MIT, 2018). 
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Kesemua aplikasi yang dinyatakan secara ringkas di atas adalah berkaitan dengan OKU, 

bagaimana teknologi hari ini dapat dimanfaatkan juga oleh OKU. 

 

 

3. LATARBELAKANG KAJIAN 
 

Kajian ini adalah untuk mengenalpasti isu-isu dan permasalahan solat dalam kalangan 

Orang Kurang Upaya (OKU) khusus untuk pekak dan bisu dan seterusnya membangunkan 

modul bercetak dan aplikasi Augmented Reality untuk mengatasi masalah tersebut. 

Aplikasi yang dihasilkan ini seterusnya menilai keberkesanan modul dan aplikasi tersebut.  

Kajian ini  amat sesuai di mana teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) digunakan 

secara  meluas  oleh  masyarakat.  Menurut Ishak, Z.(2008), sudah sampai masanya 

masyarakat menanam sikap prihatin terhadap mereka yang tidak bernasib baik selain tidak 

lagi menafikan hak dan keperluan mereka.  

 

Teknologi Augmented Reality sangat menyokong persekitaran pendidikan dan amat sesuai 

untuk membantu aktiviti pembelajaran OKU pekak dan bisu. Topik solat dipilih 

memandangkan solat adalah amalan yang penting dalam Islam. Solat itu tiang agama. 

Begitu juga, solat dalam kalangan OKU harus diberikan perhatian yang lebih serius 

berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Solat adalah satu amalan fardhu yang mana 

diwajibkan kepada semua golongan sama ada mereka sempurna atau sebaliknya. Dalam 

Islam, seseorang hamba Allah itu tidak dinilai berasaskan ciri-ciri fizikal atau material 

sahaja tetapi ketakwaan.  

 

Mohd Yusof bin Abdul Rahman (2015) telah mengkategorikan golongan OKU seperti 

berikut:  

 

Pendengaran (Pekak) 

Tidak  dapat  mendengar  dengan  jelas di kedua-dua belah telinga tanpa menggunakan alat 

bantuan pendengaran atau tidak dapat mendengar langsung walaupun dengan 

menggunakan alat bantuan pendengaran. Terdapat 4 tahap yang boleh dikategorikan 

sebagai OKU pendengaran, iaitu 

 

● Minima (mild):  15  -  <30  dB  (kanak- kanak) / 20 - <30 dB (orang dewasa) 

● Sederhana (moderate): 30 - <60dB 

● Teruk (severe): 60 – 90dB 

● Sangat teruk (profound) : >90dB 

 

Masalah Pembelajaran  

Bermaksud  masalah  kecerdasan  otak  yang tidak selaras dengan usia biologikalnya. 

Mereka yang  tergolong  dalam  kategori  ini  ialah Lewat Perkembangan  Global (global  

development delay), Sindrom Down (down syndrome), kurang upaya intelektual. Kategori 

ini juga merangkumi keadaan  autisme (autistic  spectrum  disorder), Attention Deficit 

Hyperactive Disorder (AHDH) dan  masalah  pembelajaran  spesifik  seperti dyslexia, 

dyscalculia, dygraphia. 
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Pertuturan (Bisu) 

Bermaksud tidak boleh bertutur sehingga menyebabkan gangguan berkomunikasi dengan 

sempurna dan tidak boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya. Keadaan ini 

adalah kekal atau tidak akan sembuh. 

 

 

4. OBJEKTIF KAJIAN 
i. Melakukan analisa bagi mengenal pasti isu-isu dan permasalahan berkenaan fiqh 

solat bagi OKU (pekak dan bisu).  

● Membuat kajian kepustakaan terhadap buku dan rujukan penting berkaitan fiqh 

solat OKU 

 

ii. Membangunkan modul bercetak dan aplikasi mudah alih berbantukan Augmented 

Reality bagi menjelaskan isu-isu yang telah dikenal pasti.  

● Aplikasi Unity 3D dan Vuforia,  akan digunakan untuk membangunkan aplikasi 

ini dengan sokongan elemen multimedia (teks, audio dan video)  

 

iii. Penilaian dan pengujian aplikasi Augmented Reality akan dilakukan.  

● Menggunakan Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model - 

TAM) terhadap responden OKU (Pekak dan bisu) di sekitar negeri Selangor.  

● TAM dipilih kerana ia adalah model yang dibangunkan khusus untuk meramal 

tingkah laku pengguna komputer.  

● TAM meramalkan penerimaan pengguna berdasarkan kepada kepercayaan 

penggunaan iaitu Kebolehgunaan dan Kemudahan Penggunaan.  

 

 

5. METODOLOGI 

 

5.1 Metodologi Penyelidikan 

Pembangunan aplikasi sistem ini menggunakan model Pembangunan Aplikasi Pesat 

(RAD) di mana kajian dilakukan ke atas Aplikasi Fiqh Solat OKU menggunakan 

Pendekatan Augmented Reality. Idea asas dalam strategi ini adalah dengan melibatkan 

pengguna sistem dalam proses analisa, rekabentuk dan pembinaan sistem. 
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RAJAH 1. Model Pembangunan Pesat (RAD) 

 

Model RAD adalah berdasarkan kepada prototaip dan pembangunan berulang tanpa 

perancangan khusus yang terlibat. Proses menulis perisian itu sendiri melibatkan 

perancangan yang diperlukan untuk membangunkan aplikasi ini. 

Pembangunan Aplikasi Fiqh Solat OKU menggunakan model RAD yang memberi 

tumpuan kepada mengumpul keperluan pelanggan melalui bengkel atau kumpulan 

tumpuan, ujian awal prototaip oleh pelanggan menggunakan konsep berulang, penggunaan 

semula prototaip (komponen) yang sedia ada, integrasi berterusan dan seterusnya 

penghasilan produk yang cepat. 

Metodologi pembangunan aplikasi ini menggunakan perancangan yang sedikit demi 

sedikit. Prototaip adalah model kerja yang bersamaan dengan komponen produk. Dalam 

pembangunan Aplikasi Fiqh Solat OKU ini, model RAD digunakan kerana ahli-ahli 

penyelidik sering mengadakan perbincangan dan bengkel untuk memperbaiki lagi 

prototaip yang dihasilkan.  

 

Dalam model RAD, modul-modul berfungsi dibangunkan sejajar dengan prototaip dan 

disepadukan untuk menjadikan Aplikasi Fiqh Solat OKU sempurna dan lebih cepat. Oleh 

kerana tidak ada pra-perancangan yang terperinci, ia memudahkan untuk memasukkan 

perubahan dalam proses pembangunan. 
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5.2 Kerangka Penyelidikan 

 

 
RAJAH 2. Cadangan Kerangka Penyelidikan, adaptasi daripada  (Abu-Dalbouh, 2013) 

 

 

 

5.3 Rekabentuk Aplikasi 
 

 

Rajah 3 di bawah menunjukkan rekabentuk navigasi atau aliran skrin (screen flow) aplikasi 

mudah alih Fiqh Solat OKU yang dibangunkan.  

 

 

 
 

RAJAH 3. Rekabentuk navigasi Aplikasi Fiqh Solat OKU 

 

 

Rajah 4 di bawah menunjukkan skrin intro aplikasi mudah alih Fiqh Solat OKU yang 

dibangunkan.  
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RAJAH 4. Rekabentuk skrin intro Aplikasi Fiqh Solat OKU 

 

Rajah 5 di bawah menunjukkan skrin intro aplikasi mudah alih Fiqh Solat OKU yang 

dibangunkan.  

 

 

 
RAJAH 5. Rekabentuk skrin utama Aplikasi Fiqh Solat OKU 

 

 

 

6. PENGUJIAN  

 

6.1 Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model - TAM) 

 

Model Penerimaan Teknologi (TAM) akan digunakan untuk mengukur tahap penerimaan 

pengguna. Selepas aplikasi ini siap sepenuhnya, ia seterusnya akan diuji kepada OKU 

pekak dan bisu di sekitar negeri Selangor. Satu kajian kuantitatif akan dijalankan untuk 

mengukur aras kebolehgunaan aplikasi ini terhadap golongan sasaran iaitu golongan OKU 

tersebut dan juga orang awam. Aplikasi ini diharap menjadi bahan rujukan sokongan bagi 

membantu golongan tersebut untuk mendalami Fiqh Solat. 
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RAJAH 6. Model Penerimaan Teknologi, versi 1.  (Davis, 1989) 

 

Menggunakan Model Penerimaan Teknologi (TAM) terhadap responden OKU (pekak dan 

bisu) di sekitar negeri Selangor.  

● TAM dipilih kerana ia adalah model yang dibangunkan khusus untuk meramal tingkah 

laku pengguna komputer.  

● TAM meramalkan penerimaan pengguna berdasarkan kepada kepercayaan 

penggunaan iaitu Kebolehgunaan dan Kemudahan Penggunaan.  

 

Beberapa elemen yang digunakan berdasarkan TAM iaitu: 

 

i. Instrumen Kajian  

Data diperolehi dari borang soal selidik yang diedarkan melalui persatuan OKU yang telah 

dikenal pasti.  

 

ii. Aplikasi Augmented Reality Fiqh Solat OKU  

Aplikasi yang dibangunkan khusus sebagai bahan rujukan sokongan bagi membantu OKU 

pendengaran dan pertuturan mendapatkan maklumat isu-isu dan permasalahan Fiqh Solat. 

Aplikasi ini dibangunkan bagi pengguna platform telefon pintar dan tablet android, aplikasi 

mudah alih ini menggunakan teknologi Augmented Reality (AR) dengan sokongan teks, 

grafik, audio, video dan animasi pergerakan bagi meningkatkan pemahaman responden 

(OKU pekak dan bisu)  

 

iii. Responden  
Sampel adalah terdiri daripada OKU pendengaran dan pertuturan yang dikenal pasti 

melalui persatuan OKU. Setiap telefon pintar milik responden akan dilengkapkan dengan 

aplikasi AR beserta modul bercetak dan responden akan diberikan masa seminggu untuk 

menggunakan aplikasi tersebut. Setelah itu, borang soal selidik akan dikumpulkan dan 

dianalisis.  

 

iv. Kaedah Analisis  
Untuk menilai kestabilan dan konsistensi skala dan membina kesahihan Pembolehubah 

yang digunakan dalam kajian ini, gabungan analisis kebolehpercayaan dan penerokaan 

Analisis faktor akan digunakan. Skor responden bagi setiap pembinaan diperolehi oleh 

Penjumlahan merangkumi semua skor item pembolehubah individu. 
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6.2 Sasaran Pengguna Apps 
Penyelidikan ini memberi tumpuan kepada golongan OKU dalam Negeri Selangor. Mereka 

terdiri dari kategori pendengaran dan pertuturan. Soalan soal selidik menggunakan 5 skala 

likert untuk melihat sejauh mana responden atau pengguna memahami permasalahan yang 

dibincangkan dan adakah mereka berjaya menggunakan aplikasi yang diberikan selama 

seminggu. Setelah tempoh seminggu hasil kajian yang diperoleh akan dianalisis.  

 

 

7. KESIMPULAN DAN CADANGAN AKAN DATANG 
Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa aplikasi yang dihasilkan ini banyak 

membantu golongan kelainan upaya untuk lebih memahami permasalahan solat khususnya 

bagi OKU pekak dan bisu.  

 

Penghargaan 
Kertas ini adalah di bawah tajaan Geran Penyelidikan dan Pembangunan Sains, Teknologi 

dan Inovasi (GPPSTI) Kerajaan Negeri Selangor. 
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