
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah penelitian – penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh orang lain dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian yang 

sedang dilakukan sekarang. Tinjauan pustaka ini memuat ulasan dan analisis 

terhadap berbagai literatur terkait yang telah dipublikasi sebelumnya. Peneliti telah 

mengumpulkan beberapa tinjauan pustaka yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah 

ini : 

 

1 Judul Jurnal Rancang Aplikasi Pengenalan Satwa Langka 

di Indonesia Menggunakan Augmented 

Reality 

Nama Peneliti Christian O. Karundeng, Dringhuzen J. 

Mamahit, Brave A. Sugiarso 

Tahun 2018 

Permasalahan kurangnya kepedulian dan besarnya 

keingintahuan menjadi hal yang serius dalam 

permasalahan ini. Pengetahuan yang 

memadai serta kesulitan dalam mendapatkan 

informasi menjadi salah satu faktor 

penyebabnya. Pada era ini, penyebaran 

informasi melalui buku ataupun media tulis 

lainnya masih belum cukup dalam 

meningkatkan rasa keingintahuan 

masyarakat 

Metode Penelitian Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC) 

Tools Blender, Unity,Vuforia 



 

 Hasil Aplikasi Augmented Reality satwa langka 

Indonesia 

2 Judul Jurnal Implementasi Teknologi Augmented Reality 

sebagai Media Pembelajaran Informatif dan 

Interaktif untuk Pengenalan Hewan 

Nama Peneliti Ellinda Dwi Fransiska, Tubagus Mohammad 

Akhriza, Liduina Asih primandari 

Tahun 2017 

Permasalahan Media pembelajaran tradisional yang ada 

saat ini yang dirasakan kurang informatif dan 

interaktif bagi anak-anak. Metode tradisional 

tersebut biasanya hanya menggunakan 

gambar dan buku statis dalam proses belajar 

pengenalan hewan terhadap anak-anak. 

Sehingga anak-anak merasa bosan untuk 

belajar, dan menjadi kurang mengerti 

pelajaran yang disampaikan. 

Metode Penelitian Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC) 
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Tools Vuforia, Unity 3D, Photoshop, dan Blender 

Hasil Aplikasi Augmented Reality untuk 

Pembelajaran Hewan 

Judul Jurnal Aplikasi Pengenalan Fauna yang Dilindungi 

Menggunakan Augmented Reality Berbasis 

Android 

Nama Peneliti Moch Arif Sudaryanto 

Tahun 2018 

Permasalahan Pengenalan fauna menggunakan metode 

konvensional masih kurang efektif dan 

efisien, Siswa kurang tertarik dan merasa 

sulit jika hanya membayangkan atau hanya 

melihat gambar dibuku saja 



 

 Metode Penelitian Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC) 

 Tools Adobe Illustrator, Vuforia SDK, Unity 3D, 

Blender 3D 

Hasil Aplikasi Augmented Reality Pengenalan 

Fauna yang Dilindungi 

4 Judul Jurnal Aplikasi Pengenalan Binatang dengan 

Augmented Reality Berbasis Android 

Nama Peneliti Didi Fariza Afandi 

Tahun 2019 

Permasalahan pengenalan binatang bagi siswa Taman 

Kanak-Kanak (TK) seperti buku berisi 

gambar-gambar binatang 2 dimensi belum 

begitu mampu menarik minat anak-anak 

untuk mau mengenali jenis-jenis binatang. 

Metode Penelitian Waterfall 

Tools Unity, Autodesk Maya 2016,vuforia 

Hasil Aplikasi Augmented Reality untuk 

Pengenalan Binatang 

5 Judul Jurnal Pengembangan Aplikasi Media 

Pembelajaran Interaktif 3D Tata Surya 

Menggunakan Teknologi Augmented Reality 

dengan Android 

Nama Peneliti Nanda Juanda Dipura Atmaja 

Tahun 2018 

Permasalahan sistem pembelajaran di Sekolah Dasar Maja 

Selatan 1 masih mengadopsi cara lama yakni 

menggunakan media pembelajaran buku atau 

gambar gambar 2D. Hal ini tentu membuat 

siswa menjadi bosan dalam mengikuti 

pelajaran. 



 

 Metode Penelitian Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC) 

 Tools Unity 3D, Blender 3D, Adobe Protoshop 

Cs6, Vuforia 

Hasil Aplikasi Augmented Reality Pembelajaran 

Tata Surya 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

 

 

2.1.1 Tinjauan Literatur 01 

 

Christian O. Karundeng, Dringhuzen J. Mamahit, Brave A. Sugiarso, 

Jurusan Teknik Informatika Universitas Sam Ratulangi Manado, tahun 2018 

dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Satwa Langka di Indonesia 

Menggunakan Augmented Reality. Dengan latar belakang kurangnya media untuk 

memperkenalkan satwa langka di Indonesia menjadikan satwa langka yang ada 

tidak dikenal sehingga rentan akan perburuan sehingga terancam punah. Pada era 

ini, penyebaran informasi melalui buku ataupun media tulis lainnya masih belum 

cukup dalam meningkatkan rasa keingin tahuan masyarakat. Interaksi antara 

manusia dan alam sekitarnya sangat diperlukan guna membangun suatu hubungan 

dan daya tarik juga merupakan suatu hal yang penting. Jika hal ini terus-menerus 

terjadi maka dapat dipastikan kepunahan yang menjadi ancaman selama ini akan 

benar-benar terjadi. Dengan demikian diperlukan sebuah teknologi yang mampu 

memberikan informasi secara mudah serta dapat menampilkan bentuk 3 dimensi 

satwa langka secara visual. 

2.1.2 Tinjauan Literatur 02 

Ellinda Dwi Fransiska Jurusan Sistem Informasi, Tubagus Mohammad 

Akhriza Jurusan Teknik Informatika, dan Liduina Asih primandari Jurusan 



Manajemen Informatika, STMIK Pradnya Paramita (STIMATA) Malang tahun 

2017 dengan judul Implementasi Teknologi Augmented Reality Sebagai Media 

Pembelajaran Informatif dan Interaktif Untuk Pengenalan Hewan. Dengan latar 

belakang AR dapat menangani permasalahan dari media pembelajaran tradisional 

yang ada saat ini yang dirasakan kurang informatif dan interaktif bagi anak-anak. 

Metode tradisional tersebut biasanya hanya menggunakan gambar dan buku statis 

dalam proses belajar pengenalan hewan terhadap anak-anak. Sehingga anak-anak 

merasa bosan untuk belajar, dan menjadi kurang mengerti pelajaran yang 

disampaikan (Noviyana,dkk, 2017). Teknologi AR menyajikan gambaran secara 

virtual dengan objek hewan 3D, sehingga objek hewan 3D bisa tampil di 

smartphone android. Aplikasi ARANIMALS (Augmented Reality Animals) bisa 

lebih informatif karena memberikan tampilan menu dan panduan dalam 

menggunakannya, serta menyampaikan nama hewan, suara hewan dan 

menerangkan informasi tentang hewan tersebut kepada anak-anak. Aplikasi 

ARANIMALS bisa lebih interaktif karena dapat memberikan pesan dan respon 

kepada anak-anak, sehinga bisa memenuhi kebutuhan belajar pengenalan hewan 

dengan teknologi AR. Dengan adanya media pembelajaran yang lebih informatif 

dan interaktif dapat membantu merangsang imajinasi anak tentang pengenalan 

hewan agar dimengerti. 

2.1.3 Tinjauan Literatur 03 

Moch Arif Sudaryanto, Jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi 

Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang tahun 2018 dengan judul 

Aplikasi Pengenalan Fauna yang Dilindungi Menggunakan Augmented Reality 

Berbasis Android. Dengan latar belakang pengenalan fauna menggunakan metode 



masih kurang efektif dan efisien, Siswa kurang tertarik dan merasa sulit jika 

konvensional sehingga kurang memotivasi siswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. Mereka mengandalkan metode ceramah yang sangat membosankan 

sehingga tidak terjadi proses belajar mengajar yang menarik dan menyenangkan di 

dalam kelas. Akibat dari semua itu sering terjadi seorang siswa mengalami 

kejenuhan di dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Untuk 

meningkatkan pemahaman akan materi yang disajikan salah satunya yaitu sebuah 

media pembelajaran interaktif dimana cara belajar yang memadukan antara 

kesenangan dan belajar. Untuk menunjang itu maka dibuatlah sebuah Aplikasi yang 

berjudul “Aplikasi Pengenalan Fauna Yang Dilindungi Menggunakan Augmented 

Reality Berbasis Android” yang dapat membantu dalam mengenalkan secara 

interaktif beberapa jenis fauna. 

2.1.4 Tinjauan Literatur 04 

Didi Fariza Afandi, Jurusan Teknik Informatika, Falkultas Teknologi 

Informasi dan Elektro, Universitas Teknologi Yogyakarta dengan judul Aplikasi 

Pengenalan Binatang dengan Augmented Reality Berbasis Android. Dengan latar 

belakang pendidikan taman kanak-kanak harus memberi peluang agar anak-anak 

dapat berkembang seluruh aspek kepribadiannya melalui proses bermain. Bermain 

merupakan prinsip yang melekat pada kodrat anak, pendidikan anaka usia dini 

khususnya Taman Kanak-kanak dapat mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan yang meliputi aspek kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan 

motorik. Tujuan utama dari Augmented Reality adalah menyederhanakan 

kehidupan pengunanya dengan cara membawa informasi virtual, bukan hanya 

menambahkan lapisan atau layer saja, tetapi juga memperlihatkan pengelihatan 



tidak langsung dari lingkungan dunia nyata, sehingga dapat dikatakan bahwa 

Augmented Reality meningkatkan pandangan dan interaksi pengguna dengan dunia 

nyata. Pada penelitian ini yang digunakan adalah Markerless Augmented Reality, 

namun untuk marker yang digunakan bukan sembarang marker tetapi marker yang 

telah diregistrasikan pada Vuforia, agar dapat dikenal oleh AR devices. Jenis 

marker pada Vuforia yaitu bersifat markerless, artinya bentuk marker yang akan 

digunakan dapat berupa gambar bebas namun harus sudah diregistrasikan di situs 

resmi Vuforia. 

2.1.5 Tinjauan Literatur 05 

Nanda Juanda Dipura Atmaja, Jurusan Teknik Informatika Universitas 

Majalengka dengan judul Pengembangan Aplikasi Media Pembelajaran Interaktif 

3D Tata Surya Menggunakan Teknologi Augmented Reality dengan Android. 

Dengan latar belakang Sekolah Dasar Negeri Maja Selatan 1 merupakan salah satu 

sekolah dasar yang berada di wilayah Kecamatan Maja. Seperti sekolah dasar pada 

umumnya, sistem pembelajaran di Sekolah Dasar Maja Selatan 1 masih 

mengadopsi cara lama yakni menggunakan media pembelajaran buku atau gambar 

gambar 2D. Hal ini tentu membuat siswa menjadi bosan dalam mengikuti pelajaran. 

Sistem atau cara baru dalam pembelajaran siswa di sekolah dasar maja selatan perlu 

diperhatikan, mengingat siswa SD masih tergolong usia anak-anak yang selalu 

menyukai hal-hal baru. Walaupun saat ini di Sekolah Dasar Maja Selatan 1 sudah 

menggunakan alat-alat peraga untuk mengajar siswanya seperti globe, peta 

topografi, dan sebagainya namun bukan tidak mungkin diperkenalkan teknologi 

sebagai sarana pembelajaran untuk siswa. Tata surya merupakan salah satu 

pelajaran ilmu pengetahuan alam yang diajarkan di Sekolah Dasar Maja 



Selatan Namun saat ini seperti dijelaskan di atas bahwa penyampaian materi mata 

pelajaran ini masih melalui buku atau gambar-gambar 2D sehingga siswa harus 

kebanyakan menghayalkan bagaimana rotasi, revolusi dan sebagainya yang terjadi 

di sistem tata surya itu sendiri. Pembelajaran dengan menampilkan objek 3D dan 

animasi melalui pemanfaatan teknologi diharapkan bisa membuat siswa lebih 

memahami materi yang didapatkan salah satunya dengan menggunakan teknologi 

Augmented Reality. Teknologi Augmented Reality merupakan teknologi yang 

sedang berkembang dan menarik untuk mengenalkan planet-planet yang ada di tata 

surya kepada siswa sekolah dasar. 

2.2 Hewan Mollusca 

Mollusca merupakan invertebrata yang paling beragam kelompok dengan 

lebih dari 100.000 spesies. Filum Mollusca dapat diidentifikasi dengan beberapa 

sifat umum seperti memiliki mantel, terdapat radula, konfigurasi sistem saraf dan 

cangkang yang membungkus tubuh lunak Mollusca sebagai bentuk perlindungan 

(Herbert et al., 2018). Mollusca merupakan hewan yang bertubuh lunak, 

mempunyai ciri tubuh yang tidak bersegmen dan rongga tubuh yang kecil, kaki 

berotot dibagian ventral, massa viseral dibagian dorsal, dan mempunyai mantel 

yang mensekresikan bahan-bahan untuk pembentukan cangkang. Mollusca terbagi 

menjadi 5 kelas yaitu Amphineura, Gastropoda, Scaphopoda, Cephalopoda, dan 

Plecypoda (Hamidah, 2015). 

2.3 Augmented Reality 

2.3.1 Pengertian Augmented Reality 

Secara sederhana Augmented Reality adalah penggabungan antara benda 

virtual dan benda nyata secara alami melalui sebuah proses komputeristik, seolah 

olah terlihat real seperti ada dihadapan pengguna. Augmented Reality atau realitas 



tertambah, adalah teknologi yang menggabungkan benda maya tiga dimensi (3D) 

ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi dan menampilkannya dalam waktu 

nyata (real time). Tidak seperti realitas maya (virtual reality) yang sepenuhnya 

menggantikan kenyataan, realitas tertambah sekedar menambahkan atau 

melengkapi kenyataan (Kamelia, 2019). 

2.3.2 Metode Augmented Reality 

Metode yang di gunakan saat ini terbagi menjadi dua yaitu Marker Based 

Tracking dan Markerless Augmented Reality. Berikut ini merupakan teknik 

penggunaan Augmented Reality beserta penjelasannya: (Karundeng, Mamahit and 

Sugiarso, 2018) 

1. Marker Augmented Reality (Marker Based Tracking) 

Marker Based Tracking merupakan salah satu metode yang digunakan pada 

Augmented Reality. Metode ini memerlukan marker khusus yang merupakan suatu 

ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang yang 

berwarna putih. Dengan menggunakan kamera yang dapat diakses pada perangkat 

komputer atau smartphone. posisi dan orientasi objek marker tersebut dapat 

dikenali sehingga dapat menciptakan sebuah dunia virtual 3D yaitu titik (0,0,0) dan 

sumbu yang terdiri atas X, Y dan Z. (Karundeng, Mamahit and Sugiarso, 2018) 

2. Markerless Augmented Reality 

Markerless Augmented Reality adalah metode dimana pengguna tidak perlu 

lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital. 

Teknik-teknik yang dapat digunakan dengan menggunakan Markerless Tracking, 

yaitu: (Karundeng, Mamahit and Sugiarso, 2018). 



 

 

a. Face Tracking 

 
Face Tracking merupakan teknik yang memungkinkan perangkat 

dapat mengenali bagian wajah manusia dari fitur wajah seperti posisi mata, 

hidung, mulut serta mengabaikan objek-objek lain yang ada di sekitarnya 

(Karundeng, Mamahit and Sugiarso, 2018). 

b. 3D Object Tracking 

 
3D Object Tracking merupakan teknik yang dapat mengenali semua 

bentuk benda yang ada, seperti bentuk mobil, rumah, meja, dan sebagainya 

(Karundeng, Mamahit and Sugiarso, 2018). 

c. Motion Tracking 

 
Motion Tracking merupakan teknik yang dapat menangkap gerakan, 

dimana teknik ini biasa digunakan untuk pembuatan film –film animasi 

dan mencoba mensimulasikan gerakan (Karundeng, Mamahit and 

Sugiarso, 2018). 

d. GPS Based Tracking 

 
GPS Based Tracking memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang 

ada pada perangkat dan mengambil data berupa posisi koordinat 

perangkat, kemudian secara real time akan memberikan tampilan dalam 

bentuk arah yang diinginkan (Karundeng, Mamahit and Sugiarso, 2018). 

e. User Defined Target 

User Defined Target merupakan Marker yang terbentuk pada saat 

kamera memindai suatu target (Karundeng, Mamahit and Sugiarso, 2018). 



 

 

2.3.3 Konsep dan Karakteristik Augmented Reality 

Augmented reality atau disingkat AR adalah salah satu perkembangan baru 

dalam teknologi interaksi manusia dan komputer. Teknologi ini akan membantu 

memberikan informasi secara lebih menarik bagi para penggunanya. konsep AR 

sama halnya dengan  VR  (Virtual Reality) yang bersifat interaktif, immersion 

(membenamkan / memasukkan), realtime, dan objek virtual akan berupa 3D objek. 

Dengan Augmented Reality dapat membuat suatu objek mati seakan-akan 

dihidupkan dengan bantuan kamera yang dapat diakses di komputer atau 

smartphone. Dengan sebuah marker kita dapat melihat benda dua dimensi atau tiga 

dimensi dalam sebuah layar sebagai titik acuan fokus kamera (Mongilala, Tulenan 

and Sugiarso, 2019). 

 

 

 

Gambar 2.1 Reality – Virtuality continuum (Paul Milgram, 1994) 

 
 

2.4 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi”. Dalam pengembangan 

aplikasi Android menyediakan Android SDK yang menyediakan tools dan API 

untuk para pengembang aplikasi dengan platform Android (Adami and 

Budihartanti, 2016). 



2.5 3D Studio Max 

 

Autodesk 3D Studio Max merupakan software 3D yang digunakan untuk 

membuat suatu visualisasi 3D yang dapat membuat suatu objek menjadi seperti 

sungguhan. Software ini merupakan software yang dikenal mampu menghasilkan 

citra 3D yang sempurna. Software 3D max ini merupakan produk yang 

dikembangkan Autodesk Inc. (Hafiz, 2020). 

 
Gambar 2.2 Tampilan 3D Studio Max 

 

 
2.6 Unity 3D 

Unity 3D merupakan sebuah tools yang terintegrasi untuk membuat bentuk 

obyek 3D pada video games atau untuk konteks interaktif lain seperti Visualisasi 

Arsitektur atau animasi 3D real-time. Lingkungan dari pengembangan Unity 3D 

berjalan pada Microsoft Windows dan Mac Os X, serta aplikasi yang dibuat oleh 

Unity 3D dapat berjalan pada Windows, Mac, Xbox 360, Playstation 3, Wii, iPad, 

iPhone dan tidak ketinggalan pada platform Android. Unity juga dapat membuat 

game berbasis browser yang menggunakan Unity web player plugin, yang dapat 

bekerja pada Mac dan Windows, tapi tidak pada Linux (Fransiska, Akhriza, & 

Primandari, 2017). 



Unity salah satu game engine yang mudah digunakan, hanya membuat objek 

dan diberikan fungsi untuk menjalankan objek tersebut. Dalam setiap objek 

mempunyai variabel, variabel inilah yang harus dimengerti supaya dapat membuat 

game yang berkualitas. Berikut ini adalah bagian-bagian dalam Unity: 

1. Asset, adalah tempat penyimpanan dalam Unity yang menyimpan 

suara, gambar, video, dan tekstur. 

2. Scenes, adalah area yang berisikan konten konten dalam game, seperti 

membuat sebuah level, membuat menu, tampilan tunggu, dan 

sebagainya. 

3. Game Objects, adalah barang yang ada di dalam assets yang dipindah 

kedalam scenes, yang dapat digerakkan, diatur ukurannya dan diatur 

rotasinya. 

4.  Components, adalah reaksi baru, bagi objek seperti collision, 

memunculkan partikel dan sebagainya. 

5. Script, yang dapat digunakan dalam Unity ada tiga, yaitu Javascript, 

C# dan BOO. Prefabs adalah tempat untuk menyimpan satu jenis 

game objects, sehingga mudah untuk diperbanyak . (Fransiska, 

Akhriza, & Primandari, 2017) 

 

Gambar 2.3 Tampilan Unity 3D 



2.7 Vuforia 

Vuforia adalah Software Development Kit (SDK) yang digunakan untuk 

membuat aplikasi Augmented Reality. Vuforia menggunakan teknologi Computer 

Vision untuk mengenali dan melacak marker atau image target. Vuforia tersedia 

untuk berbagai platform, seperti android, ios dan untuk aplikasi game engine Unity 

3D. Vuforia dapat diakses dengan mudah hampir pada semua smartphone dan 

tablet, karena memberikan kebebasan untuk para pembuat dan pengembang 

aplikasi (Karundeng, Mamahit, & Sugiarso, 2018). 

2.8 Photoshop 
 

Adobe Photoshop CS (Creative Suit) dalah versi terbaru dari program 

pengolah gambar Adobe Photoshop. Adobe Photoshop telah lama kita kenal 

sebagai program pengolah gambar paling terkemuka di pasaran. Yang digunakan 

mulai dari desainer grafis, kalangan periklanan, fotografer dan sebagainya. Hal 

tersebut disebabkan bahwa Adobe Photoshop telah menjadi standar dalam dunia 

desain grafis. 

CREATIVE Suite ( CS ) menawarkan keunggulan berbagai fasilitas baru 

dibandingkan dengan versi sebelumnya, hal ini akan menguntungkan dan 

memudahkan pengguna dalam penggunaan program ini untuk melakukan pekerjaan 

dalam dunia desain grafis (Umagapi, 2017). 

2.9 CorelDraw 

 

Budiman, C (2007) CorelDraw merupakan pengolah grafis dengan basis 

vektor atau garis, dimana unsur dasar yang mendasarinya adalah garis. Liza (2007) 

mendefinisikan CorelDraw adalah sebuah software ilustrasi grafis berbasis vektor 

dari perusahaan pengembang software terkemuka Corel Corporation 



(http://www.corel.com) yang berbasis di Ottawa, Canada. CorelDraw mempunyai 

keunggulan karena kemudahan penggunaanya, interface yang user-friendly dan 

juga kelengkapan fasilitas dan fitur yang mudah digunakan. Perkembangan 

CorelDraw mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, tapi dengan esensi guna tetap 

terjaga. Sehingga pengguna CorelDraw versi sebelumnya tidak akan terlalu 

kesulitan dengan kemunculan release versi baru. Dengan syarat pengguna harus 

benar benar memahami esensi dasar tool – tool pada CorelDraw (Afriansyah, 2018). 

 

2.10 FL Studio 

FL Studio adalah aplikasi pembuat lagu dengan banyak fitur dan terdapat 

berbagai genre lagu mulai dari pop, rock, jazz dan lain sebagainya. FL Studio 

merupakan sebuah software music audio production yang lengkap dan populer di 

kalangan penyuka musik digital. FL Studio menggunakan Music Instrument Digital 

Interface (MIDI) sebagai penghubung standar antara hardware dan software untuk 

saling bertukar data (Kristina et al., 2019). 

2.11 Flowchart Diagram 

 
Flowchart adalah diagram yang menyatakan aliran proses dengan 

menggunakan anotasi bidang-bidang geometri, seperti lingkaran, persegi empat, 

wajik, oval, dan sebagainya untuk merepresentasikan Langkah-langkah kegiatan 

beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing Langkah tersebut 

menggunakan tanda panah (Ridlo, 2017). 

Flowchart merupakan bagan (Chart) yang mengarahkan alir (flow) di dalam 

prosedur atau program sistem secara logika. Flowchart adalah cara untuk 

menjelaskan tahap-tahap pemecahan masalah dengan merepresentasikan simbol- 



simbol tertentu yang mudah dipahami, mudah digunakan dan standar. Tujuan 

penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian 

masalah secara sederhana, terurai dan rapi dengan menggunakan simbol-simbol 

yang standar yang dapat di mengerti oleh programmer. Tahapan penyelesaian 

masalah yang disajikan harus tepat, sederhana, dan jelas (Syamsiah, 2019). 

Simbol Keterangan 
 

 

Symbol Off-line Connector ( Simbol 

untuk keluar/masuk prosedure atau 

proses dalam lembar/halaman yang 
lain) 

 

 

Symbol Connector (Simbol untuk 

keluar/masuk prosedur atau proses 

dalam lembar/halaman yang sama) 

 

 

Symbol Decision (Simbol untuk 

kondisi yang akan menghasilkan 
beberapa kemungkinan jawaban/aksi) 

 

 

Symbol Process (Simbol yang 
menunjukkan pengolahan yang 
dilakukan oleh komputer) 

 

 

Symbol Manual Operation (Simbol 

yang menunjukkan pengolahan yang 

tidak dilakukan oleh komputer) 

 

 

Symbol Terminal (Simbol untuk 

permulaan atau akhir dari suatu 

program) 

 

 

Symbol Off-line Storage (Simbol yang 

menunjukkan bahwa data di dalam 

symbol ini akan disimpan) 

 

 

Symbol Manual Input (Simbol untuk 

pemasukan data secara manual on-line 

keyboard) 



 
 

 

Symbol input-output (Symbol yang 

menyatakan proses input dan output 

tanpa tergantung dengan jenis 
peralatannya) 

 

 

Symbol Magnetic-Tape Unit (Simbol 

yang menyatakan input berasal pita 

magnetic atau output disimpan ke pita 
magnetic) 

 

 

Symbol display (Simbol yang 

menyatakan peralatan output yang 

digunakan yaitu layar, plotter, printer, 

dan sebagainya) 
 

 

Symbol dokumen (Simbol yang 
menyatakan input berasal dari 
dokumen dalam bentuk kertas 

Tabel 2.2 Flowchat Diagram 
 

2.12 Multimedia 

 

Multimedia merupakan suatu teknologi yang menggabungkan gambar, 

suara, grafik dan tulisan di dalam produksi yang berbasis komputer yang dapat 

dialami secara interaktif. Definisi lain multimedia sebagai alat yang dapat 

menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, 

grafik, animasi, audio dan gambar video. 

2.13 Metode Pengembangan Multimedia Development Life Cycle 

Pada metode atau langkah-langkah perancangan Multimedia Development 

Life Cycle (MDLC) terdapat 6 langkah atau tahapan, yaitu : Concept, Design, 

Material Collecting, Assembly, Testing, dan Distribution (Karundeng, Mamahit and 

Sugiarso, 2018). 



 
 

 
 
 

Gambar 2.4 Metode Pengembangan Multimedia Development Life Cycle 

 

 

1. Concept 

 

Concept (konsep) adalah tahap untuk menentukan tujuan siapa pengguna 

(identifikasi audience), macam aplikasi (presentasi, interaktif, dan lain-lain), tujuan 

aplikasi, dan spesifikasi umum (Karundeng, Mamahit and Sugiarso, 2018). 

2. Design 

 

Design (perancangan) adalah tahap membuat gambaran dari aplikasi yang 

berupa ide, tema serta tampilan yang akan dibuat (Karundeng, Mamahit and 

Sugiarso, 2018). 

3. Material Collecting 

 

Material Collecting (pengumpulan bahan) adalah tahap dimana peneliti 

mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi (Karundeng, 

Mamahit and Sugiarso, 2018). 



 

 

 

4. Assembly 

 
Assembly (pembuatan) adalah tahap di mana semua objek atau bahan untuk 

membuat aplikasi dibuat dan digabungkan sehingga menghasilkan sebuah 

aplikasi.(Karundeng, Mamahit and Sugiarso, 2018). 

5. Testing 

 
Testing (pengujian) adalah tahap yang dilakukan setelah proses assembly 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik dan 

semestinya, juga untuk mencari kesalahan atau adanya error dalam menjalankan 

aplikasi tersebut (Karundeng, Mamahit and Sugiarso, 2018). 

6. Distribution 

 
Distribution (distribusi) adalah tahap yang dilakukan setelah proses testing 

dan di lakukan publish agar supaya pengguna dapat menggunakannya (Karundeng, 

Mamahit and Sugiarso, 2018). 

 

2.14 Pengujian ISO 25010 
 

Model ISO/IEC 25010:2011 merupakan bagian dari Systems and software 

Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) menggantikan ISO/IEC 

91261:2001, yang telah direvisi secara teknis. Terdiri dari delapan karakteristik dan 

dibagi lagi menjadi sub karakteristik yang berhubungan dengan sifat-sifat statis 

perangkat lunak dan sifat dinamis dari sistem komputer. 



Kualitas yang digunakan adalah sejauh mana suatu produk atau sistem dapat 

digunakan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mencapai 

tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, bebas dari resiko dan kepuasan dalam 

konteks penggunaan yang spesifik (Harun, 2018). 

Berikut gambar karakteristik ISO 25010 dapat dilihat pada gambar 2.6 : 
 

Gambar 2.5 Karakteristik ISO 25010 
 

Dalam pengujian penelitian ini hanya menggunakan 2 aspek pengujian yaitu 

 

Functionality Suitability dan Usability. 

 

Functionality Suitability 

 

Karakteristik ini mewakili sejauh mana suatu produk atau sistem 

menyediakan fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan untuk digunakan dalam 

kondisi tertentu Berikut ini penjelasan untuk masing-masing sub–karakteristik 

functionality. Karakteristik ini terdiri dari sub karakteristik: (Harun, 2018). 

a. Functional completeness, Tingkat yang mengatur fungsi-fungsi          mencakup 

semua tugas yang ditentukan dan tujuan pengguna. 

b. Functional correctness, Tingkat di mana produk atau sistem memberikan 

hasil yang benar dengan tingkat presisi yang diperlukan. 



 

 

 

c. Functional appropriateness, Tingkat di mana fungsi yang tersedia mampu 

memfasilitasi pencapaian tugas dan tujuan tertentu. 

Usability 

 
Tingkat di mana produk atau sistem dapat digunakan oleh pengguna tertentu 

untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi dan kepuasan dalam 

konteks penggunaan yang ditentukan. Karakteristik ini terdiri dari subkarakteristik 

berikut: (Harun, 2018) 

a. Appropriateness recognizability, Tingkat di mana pengguna dapat 

mengenali apakah suatu produk atau sistem sesuai untuk kebutuhan mereka. 

b. Learnability, Tingkat di mana suatu produk atau sistem dapat digunakan 

oleh pengguna mencapai tujuan pembelajaran tertentu untuk menggunakan produk 

atau sistem dengan efektifitas, efisiensi, bebas dari risiko dan kepuasan dalam 

konteks penggunaan yang ditentukan. 

c. Operability, Tingkat di mana produk atau sistem memiliki atribut yang 

membuatnya mudah dioperasikan dan dikontrol. 

d. User error protection, Tingkat di mana sistem melindungi pengguna dari 

membuat kesalahan. 



e. User interface aesthetics, Tingkat di mana antarmuka pengguna 

memungkinkan interaksi yang menyenangkan dan memuaskan bagi 

pengguna. 

f. Accessibility, Tingkat di mana suatu produk atau sistem dapat 

digunakan oleh orang-orang dengan jangkauan terluas karakteristik dan 

kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks penggunaan 

yang ditentukan. 

 
2.15 Skala Likert 

 

Skala likert adalah skala pengukuran yang dikembangkan oleh 

Likert (1932). Skala likert mempunyai empat atau lebih butir-butir 

pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai 

yang merepresentasikan sifat individu, misalkan pengetahuan, sikap, dan 

perilaku. Dalam proses analisis data, komposit skor, biasanya jumlah atau 

rataan, dari semua butir pertanyaan dapat digunakan. Untuk dapat 

mengetahui tingkat kepastian dalam penelitian ini, maka digunakan cara 

dengan Skala Likert. 

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan 

dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan 

dalam riset berupa survei. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala 

Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu 

pernyataan dengan memilih       salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya 

disediakan lima pilihan skala dengan format seperti: Sangat setuju, Setuju, 

Netral, Tidak setuju, Sangat Tidak Setuju (Nempung et al., 2015). 


