
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian dari Rahman, Hidayat & Yanuttama (2017) dengan judul “Media 

Pembelajaran IPA Kelas 3 Sekolah Dasar Menggunakan Teknologi Augmented 

Reality Berbasis Android” yang menjelaskan tentang media pembelajaran IPA untuk 

siswa kelas 3 SD melalui mobile android yang berbasis Augmented Reality. Tujuan 

dari penelitan ini untuk mengenalkan teknologi Augmented Reality kepada lingkungan 

pendidikan khususnya sekolah dasar. Dengan adanya sistem baru ini berguna untuk 

memudahkan penyampaian materi kepada anak didik. Pada aplikasi ini digunakan 

perangkat lunak Vuforia untuk menampilkan model 3D pada marker yang telah dibuat. 

Vuforia merupakan sebuah plug in yang dikembangkan khusus untuk penerapan 

teknologi Augmented Reality.  

Selanjutnya penelitian dari Sujati, Isnanto & Martono (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Aplikasi Multimedia untuk Pembelajaran Satelit Astronomi 

NASA dengan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android” yakni sebuah 

aplikasi multimedia yang memakai teknologi AR  untuk memberikan paparan dan 

rincian singkat mengenai satelit astronomi kepada pengguna. Aplikasi AR ini 

memberikan manfaat, keterangan ukuran asli, dan bentuk satelit kepada pemakai. 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk merancang dan menghasilkan aplikasi 

multimedia didalam bidang education dengan teknologi AR yang bisa dipakai kapan 

dan dimana saja. Metode yang dipakai adalah pengembangan MDLC (Multimedia 
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Development Life Cycle) yang memiliki 6 tahap yaitu konsep (concept), desain 

(design), pengumpulan materi (material collecting), pembuatan (assembly), pengujian 

(testing), sampai distribusi (distribution). 

Lalu ada penelitian dari  Hidayat & Mujahiduddien (2017) yang berjudul 

“Pembelajaran Bentuk Sendi Tulang Manusia Menggunakan Konsep Augmented 

Reality” yaitu tentang mengenai pemanfaatan Augmented Reality pada pembelajaran 

sistem gerak tubuh manusia yang berisi tentang pengenalan bagian bagian kerangka 

tubuh dengan bentuk objek 3D. Diharapkan dengan adanya teknologi AR ini dapat 

membantu siswa dalam pengenalan sistem gerak pada tubuh manusia dan juga inovasi 

baru dalam dunia pendidikan saat ini. Untuk membangun aplikasi multimedia berbasis 

augmented reality diawali dengan perancangan struktur navigasi, pengumpulan bahan 

– bahan seperti gambar marker, model 3D, audio, dan script. Pembuatan gambar 

marker, didasarkan pada metode marker-based tracking, dimana marker tersebut 

berupa gambar 2 dimensi. Gambar marker dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe 

Photoshop. 

Lalu ada penelitian dari Safaat (2014) dengan judul “Rancang Bangun 

Aplikasi Pembelajaraan Berbasis Teknologi Augmented Reality pada Smartphone 

Android (Studi Kasus : Materi Sistem Tata Surya Kelas IX)” tentang pembuatan 

materi pembelajaran 3D sistem tata surya menggunakan teknologi AR  pada 

smartphone berbasis Android, yang akan membuat sebuah buku ajaib berisi tentang 

pengenalan-pengenalan objek sistem tata surya beserta animasinya. Dari hasil 

penelitian didapatkan hasil pengujian efektivitas media belajar baru, menghasilkan 

bahwa media pembelajaran baru bisa menambah pengetahuan siswa terhadap mata 
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pelajaran dari 37,5% menjadi 92,5%, Kekratifan siswa dari 46% sampai 60% serta hasil 

belajar siswa dari 27,5% menjadi 90%. Kesimpulannya media belajar baru lebih efektif 

dari media belajar yang lama (konvensional).  

Lalu Penelitian dari Maramis, Lumenta & Sugiarso (2016) yang berjudul 

“Augmented Reality pada Aplikasi Android untuk Memperlihatkan Gedung 

Fatek”, yang membuat Augmented Reality dengan metodologi multimedia 

development live cycle (MDLC) pada aplikasi android untuk memperlihatkan gedung 

fatek maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, informasi yang dipresentasikan dengan 

augmented reality memudahkan audience untuk menerima dan memahami apa yang 

ingin disampaikan. 

Dari tinjauan pustaka yang ada, penulis akan mengembangkan penelitian 

Rahman, Hidayat & Yanuttama (2017) dan  Hidayat & Mujahiduddien (2017)  dalam 

membuat augmented reality jenis rangka, tulang dan sendi manusia sebagai media 

pembelajaran yang akan diimplementasikan dengan teknologi berbasis Android seperti 

pada penelitian H. Safaat (2014). Metode yang akan dipakai pada penelitian ini adalah 

MDLC (Multimedia Development Live Cycle) seperti yang digunakan pada penelitian 

Sujati, Isnanto & Martono (2016) dan Maramis, Lumenta & Sugiarso (2016). Lihat 

pada Tabel 2.1 yang menunjukkan tinjauan pustaka pada penelitian ini. 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Pengarang Tahun Judul Kesimpulan 

 
Rahman, 

Hidayat & 
Yanuttama 

2017 

Media Pembelajaran 
IPA Kelas 3 

Sekolah Dasar 
Menggunakan 

Teknologi 
Augmented Reality 
Berbasis Android 

Media pembelajaran melalui 
mobile android yang berbasis 

augmented reality dengan 
metode marker bertujuan 

untuk mengenalkan teknologi 
baru dan memudahkan 

menyampaikan materi untuk 
anak didik.  

Sujati, 
Isnanto & 
Martono 

2016 

Pengembangan 
Aplikasi Multimedia 
untuk Pembelajaran 
Satelit Astronomi 

NASA dengan 
Teknologi 

Augmented Reality 
Berbasis Android 

Augmented reality ini 
dirancang dan dibuat untuk 

menghasilkan aplikasi 
multimedia yang dapat 

digunakan kapan saja dan 
dimana saja dengan metode 

MDLC.  

Hidayat & 
Mujahidudd

ien 
2017 

Pembelajaran 
Bentuk Sendi 

Tulang Manusia 
Menggunakan 

Konsep Augmented 
Reality 

Pemanfaatan augmented 
reality pada pembelajaran 

sistem gerak manusia dengan 
menggunakan metode marker 

based tracking. 

H. Safaat 2014 

Rancang Bangun 
Aplikasi 

Pembelajaraan 
Berbasis Teknologi 
Augmented Reality 
pada Smartphone 
Android (Studi 
Kasus : Materi 

Sistem Tata Surya 
Kelas IX) 

Pembuatan augmented reality 
sistem tata surya pada 

smartphone berbasis android 
lebih efektif sebagai media 

pembelajaran. 

Maramis, 
Lumenta & 

Sugiarso  
2016 

Augmented Reality 
pada Aplikasi 
Android untuk 

Memperlihatkan 
Gedung Fatek 

Perancangan aplikasi untuk 
memperlihatkan gedung fatek 
dengan teknologi augmented 
reality menggunakan metode 

MDLC (Multimedia 
Development Life Cycle). 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Multimedia 

Multimedia dilihat dari bahasanya tersusun atas 2 kata, yaitu multi dan media. 

Multi berarti banyak atau lebih dari satu. Media adalah wujud jamak dari medium, juga 

berarti media, alat, atau sarana. Multimedia merupakan campuran dari 2 media input 

ataupun output sebuah data, yang dimana media itu dapat berbentuk teks, suara, image, 

video dan animasi. Multimedia juga diartikan sebagai pemakaian dari lebih satu media 

yang tidak sama untuk mencampurkan dan memberikan informasi (Sujati, Isnanto & 

Martono, 2016).  

Unsur-unsur multimedia menurut Taufika (2013) : 

1. Teks 

Gambaran dalam wujud teks didalam program multimedia sangat berfungsi 

untuk memberikan keringanan bagi pengguna untuk menyampaikan sebuah 

informasi. Teks juga berfungsi untuk memberitahukan kejadian yang sedang 

berjalan didalam suatu sistem multimedia. Teks juga memberikan warna 

tersendiri untuk multimedia (Taufika, 2013). 

2. Audio 

Audio adalah segala suatu yang bisa didengar. Audio dalam computer akan 

diolah oleh sound card dari bentuk analog ke digital. Audio sangat berfungsi 

dalam memberi tekanan untuk sebuah adegan atau memberikan efek suara 

dalam sebuah karya multimedia (Taufika, 2013). 
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3. Gambar  

Gambar adalah gabungan dari titik-titik yang terangkai sedemikian rupa, dan 

menjadi sebuah wujud yang diinginkan. Gambar adalah wujud yang 

disuguhkan sebagai sebuah alat penyampai informasi yang gampang 

dimengerti dan dipahami oleh para pengguna. Gambar bisa juga disebut sebagai 

media penerjemah (Taufika, 2013). 

4. Video 

Video merupakan sebuah system gambar yang hidup atau bergerak yang saling 

sambung menyambung. Ada 2 type video yakni video analog dan digital. Video 

analog terbentuk dari jajaran signal electrik (gelombang analog) yang direkam 

menggunakan camera dan disebarluaskan lewat gelombang udara. Adapun 

video digital terbentuk dari jajaran signal digital yang berwujud, 

memperlihatkan titik sebagai sambungan nilai minimal atau maksimal, nilai 

minimal adalah 0 dan nilai maksimal adalah 1 (Taufika, 2013).  

5. Animation 

Animation merupakan penggambaran deretan yang tiap-tiap satunya memiliki 

sedikit perbedaan untuk membuat satu movement secara berkelanjutan. 

Animation adalah sebuah teknologi yang memperbolehkan image pemakai 

terlihat hidup, bercakap, beraksi dan dapat bergerak (Taufika, 2013). 

2.2.2 Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) merupakan usaha untuk mencampurkan dunia nyata 

dengan dunia virtual lewat computer agar batas diantara kedua dunia menjadi sangat 

tipis. AR merupakan bentuk lain dari Virtual Environment (VE) atau disebut juga 
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dengan Virtual Reality (VR). Virtual Reality adalah keadaan dimana pemakai sebagai 

kelengkapan masuk kedalam area dunia maya. Saat berada di dunia maya itu pemakai 

sendiri tidak bisa melihat dunia nyata yang ada disekitarnya. Cara memakai aplikasi 

AR biasanya dimulai dari dengan mengambil gambar marker menggunakan camera 

atau webcam. Marker ini akan diketahui sesuai feature yang dimilikinya, lalu masuk 

ke dalam object tracker yang telah disiapkan oleh Software Development Kit (SDK). 

Ditempat lain, marker tadi telah didaftarkan dan disimpan ke dalam sebuah database. 

Selanjutnya object tracker akan me-scan dan menyesuaikankan marker tersebut agar 

bisa memperlihatkan informasi yang sama. Output pelacakan marker akan 

diperlihatkan ke dalam layar computer dan layar smartphone. Informasi yang 

diperlihatkan menempel di marker yang berkaitan secara langsung (Sujati, Isnanto & 

Martono, 2016). 

Teknologi Augmented Reality (AR) adalah hal yang sudah umum pada saat ini, 

banyak dipakai dalam berbagai bidang seperti pada periklanan, hiburan, kesehatan, 

militer bahkan sampai ke bidang pembelajaran (edukasi). Teknologi Augmented 

Reality bisa dimanfaatkan untuk merancang sebuah konsep perpanjangan informasi 

dari media promosi cetak ke media promosi berbentuk video menggunakan teknologi 

AR. Sistem yang dibuat bisa mengenali marker dan bisa menampilkan video melalui 

URL (). 

Maksud pokok dari AR yakni membuat sebuah lingkungan baru dengan 

mencampurkan hubungan lingkungan dunia virtual dengan nyata agar pemakai merasa 

bahwa dunia yang dibuat adalah real atau nyata. Artinya, pemakai tidak merasakan 

perbedaan antara AR dengan dunia nyata. Lewat bantuan teknologi AR (misalnya visi 
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komputasi dan pengenalan objek) dunia nyata disekitar akan dapat berintegrasi 

kedalam bentuk digital (virtual). Informasi mengenai obyek dan dunia disekeliling bisa 

ditambahkan kedalam system AR lalu informasi tersebut akan diperlihatkan kedalam 

dunia nyata secara langsung dan seolah-olah informasi itu merupakan real (Safaat, 

2014). 

2.2.3 Pengertian 3 Dimensi (3D) 

3 Dimensi atau biasanya disebut 3D merupakan sebuah objek atau ruang yang 

terdiri dari tinggi, lebar, dan panjang yang memiliki wujud. Konsep 3D menunjukan 

satu buah benda atau ruang yang memiliki 3D geometris terdiri dari; kedalaman, lebar, 

dan tinggi. Konsep 3D memperlihatkan sebuah benda atau ruang mempunya 3D 

berbentuk geometris. Contoh benda atau objek 3D yaitu piramida, bola atau kotak 

sepatu. Karakteristik 3D mngarah pada tiga dimensi spasial, bahwa 3D 

memperlihatkan titik koordinat Cartesian yaitu X, Y dan Z.  

Pemakaian 3D ini bisa dilihat diberbagai bidang dan sering disangkutkankan 

terhadap hal-hal lain misalnya pada spesifikasi kualitatif tambahan (contohnya: grafis 

3D, kacamata 3D, film 3D, kacamata 3D, video 3D, suara 3D). Kemajuan dunia grafik 

computer khususnya 3D telah bertumbuh dengan sangat cepat pada saat ini. Sudah 

banyak fitur-fitur baru yang dibuat oleh vendor untuk semakin menarik konsumen agar 

tertarik terhadap produk mereka (Nugroho & Pramono, 2017). 

2.2.4 MDLC (Multimedia Development Live Cycle) 

Metode yang dipakai untuk merancang aplikasi ini adalah metode Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC). Metode ini sangat sesuai dipakai untuk merancang 

aplikasi yang menggabungkan lebih dari satu media seperti teks, suara, dan video. 

Michael Chang, Perancangan Augmented Reality Pengenalan Jenis-Jenis Rangka, Tulang dan Sendi Manusia untuk Kelas XI 
dengan Metode Multimedia Development Life Cycle, 2018 
UIB Repository@2018 



Metode MDLC terdiri atas 6 tahap, yaitu konsep, desain, material collecting, assembly, 

testing,dan distribusi (Hidayat & Mujahiduddien, 2017). 

 

Gambar 2.1 Siklus MDLC 

1. Konsep, langkah pertama adalah memilih tujuan dan siapa pemakai program. 

Selain itu juga harus memilih jenis dan tujuan aplikasi (Hidayat & 

Mujahiduddien, 2017). 

2. Desain, selanjutnya adalah langkah membuat perincian mengenai tampilan, 

arsitektur program, gaya dan kebutuhan material/bahan yang akan dipakai 

untuk program (Hidayat & Mujahiduddien, 2017). 

3. Material Collecting, langkah dimana akan dikumpulkan bahan atau material 

yang sesuai dengan kebutuhan untuk membuat aplikasi. Langkah ini dapat 

dikerjakan bersama dengan langkah assembly (Hidayat & Mujahiduddien, 

2017). 

4. Assembly, langkah dimana semua objek atau bahan-bahan multimedia akan 

dibuat. Pembuatan aplikasi akan didasarkan pada tahap sebelummnya yaitu 

design (Hidayat & Mujahiduddien, 2017). 
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5. Testing, adalah langkah selanjutnya dengan menjalankan aplikasi dan dicek 

apakah ada terjadi error atau tidak. Langkah ini disebut juga pengujian 

(Hidayat & Mujahiduddien, 2017). 

6. Distribution, langkah dimana aplikasi akan disimpan dalam sebuah media 

penyimpanan. Jika pada tahap ini media penyimpanan tidak mencukupi untuk 

menampung aplikasi tersebut, maka akan dilakukan kompresi terhadap aplikasi 

tersebut (Hidayat & Mujahiduddien, 2017). 

2.3 Perangkat yang Digunakan 

2.3.1 Vuforia 

Vuforia merupakan Software Development Kit (SDK) untuk membuat sebuah 

aplikasi Augmented Reality pada perangkat mobile. Vuforia sekarang sudah rilis 

sampai dengan versi 6.2.6 serta mendukung ke berbagai perangkat mobile seperti 

Android, iOS, dan UWP (Suwandy, dkk., 2017 ). 

Vuforia adalah software untuk AR yang telah dibuat oleh perusahaan 

Qualcomm, yang memakai sumber konsisten tentang computer vision untuk focus 

terhadap pengenalan citra. Vuforia memliki banyak feature- feature dan keahlian, yang 

bisa mendukung developer untuk menghasilkan ide tanpa adanya halangan secara 

teknikal. Vuforia kompatibel dengan platform iOS, Android, dan Unity3D, platform 

Vuforia men-support para developer untuk menciptakan aplikasi yang bisa dipakai 

pada hampir semua type smartphone maupun tablet (Sijati, Isnanto & Martono, 2016). 

 Vuforia memakai teknologi Computer Vision untuk me-scan gambar (Image 

Target) dan mengenali objek 3D yang sederhana secara langsung. Dengan keahlian 

registrasi citra ini memungkinkan developer untuk menata letak dan orientasi objek 
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maya, misalnya model 3D dan media pendukung lainnya, ketika akan dilihat dari 

kamera lewat perangkat mobile. Objek maya lalu akan melacak posisi dan orientasi 

dari image secara langsung selanjutnya akan menghasilkan objek maya yang 

ditampilkan di dunia nyata melalui pada kamera smartphone (Lolowang, Lumenta & 

Putro, 2016). 

2.3.2 Unity 3D 

 Unity 3D merupakan sebuah game engine yang menggunakan cross-platform. 

Unity bisa dipakai untuk membentuk sebuah game yang akan bisa dipakai pada 

beberapa perangkat seperti komputer, X-BOX, iPhone, smartphone android, dan 

bahkan PS3. Unity merupakan sebuah sebuah alat yang terintegrasi untuk menciptakan 

game, simulasi dan arsitektur bangunan. Unity juga dapat dipakai untuk games PC 

maupun games online. Pada games online dibutuhkan sebuah plugin, yakni Unity Web 

Player, sama juga dengan Flash Player yang dipakai pada Browser (Lolowang, 

Lumenta & Putro, 2016). 

Berikut ini adalah bagian-bagian dalam Unity (Lolowang, Lumenta & Putro, 

2016) : 

1. Asset 

Assets merupakan tempat untuk menyimpan didalam unity yaitu berupa tekstur, 

suara, video, images, dan semua yang akan dipakai untuk membuat sebuah 

aplikasi. 

2. Scenes 

Scenes merupakan satu tempat yang diberikan konten-konten dalam game, 

seperti membuat level, membat menu, loading, dan sebagainya. 
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3. Game Objects 

Saat sebuah benda yang ada didalam assets akan dipindah kedalam scenes, 

maka benda itu berganti menjadi sebuah game objects. Dimana benda itu dapat 

digerakkan, diatur ukurannya dan rotasinya. 

4. Components 

Components bisa dimasukan ke dalam game objects untuk membuat reaksi 

baru, misalnya collision, memperlihatkan partikel, dsb. Intinya components 

akan mempersiapkan reaksi baru di dalam game objects. 

5. Script 

 Script yang bisa dipakai dalam unity ada 3, yakni javascript, C#. Namun unity 

tidak mempersiapkan cara untuk memakai script tersebut. Script yang terdapat 

pada Unity tidaklah begitu sulit karena script tidak bertele-tele, melainkan 

langsung menunjuk kepada aksi yang ingin diberikan. Pengguna script yang 

ada di Unity harus memakai program lain yang sudahdisiapkan oleh Unity. 

6. Prefabs 

Prefabs merupakan wadah untuk menyimpan sebuah jenis game objects, 

sehingga gampang untuk diperbanyak. Prefabs juga berguna untuk 

mempermudah dalam membuat benda-benda yang kompleks, tetapi tujuan 

utama Prefabs yaitu untuk mudah memunculkan banyak objek dalam sekejap. 
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2.3.3 Android 

Android merupakan open source platform berbasis Linux yang dirancang untuk 

perangkat mobile. Sistem operasi Android dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman C dimana setiap aplikasi yang berjalan di atasnya, berjalan di atas 

application framework yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman  

Java dengan memanfaatkan Apache Harmony sebagai library-nya. Android 

menjalankan aplikasinya menggunakan virtual machines yang dikenal dengan sebutan 

Dalvic Virtual Machines (Maramis, dkk).  

2.3.4 Maya 

Software Autodesk Maya adalah sebuah software open source 3D design. 

Software ini dipakai untuk membuat film efek visual, model cetak 3D, arsitektur 

bangunan, aplikasi 3D interaktif dan video game. Autodesk Maya mempunyai 

bebearapa fitur seperti modeling, animating atau rigging, teksturing, dan rendering 3D 

(Rahman, Hidayat & Yanuttama, 2017). 
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