
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1    Tinjauan Pustaka 

Untuk membantu penulis dalam merancang dan mengembangkan aplikasi 

Augmented Reality Pengenalan Huruf Hijayah Menggunakan Buku Marker Iqro, 

Maka dibutuhkan literature review atau tinjauan pustaka sebagai bahan referensi 

dan juga pembanding terhadap penelitian ini. untuk tinjauan pustaka atau literatur 

review dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Literature Review 

Judul 

literature 1 

Aplikasi Pembelajaran Smart Hijaiyah Berbasis Augmented 

Reality 

Jurnal ILKOM jurnal ilmiah 

Metode Marker Based 

Vol & Hal Volume 10 Nomor 01 

Tgl/Bln/ Thn April 2018 

Penulis Mila Jurmalis 

Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah membangun Aplikasi 

Pembelajaran Smart Hijaiyah Berbasis Augmented 

Hasil 

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi pembelajaran Smart 

Hijaiyah Berbasis Augmented Reality yang mampu 

menampilkan informasi huruf hijaiyah, memperdengarkan 

bunyi hurufnya 
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Judul 

literature 2 

Aplikasi Pengenalan Huruf dan Makharijul Hijaiyah dengan 

Augmented Reality Berbasis 

Jurnal Sistem Komputer 

Metode Marker Based 

Vol & Hal Volume 8 Nomor 2, Halaman 73 – 79 

Tgl/Bln/Thn Oktober 2019 

Penulis Iman Nurul Fadli & Usep Mohamad Ishaq 

Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah membangun Aplikasi Augmented 

Reality sebagai media pembelajaran baru yang mampu 

menampilkan huruf-huruf 3D hijaiyah  serta bagaimana cara 

mengucapkan huruf-huruf tersebut secara audio visual 

Hasil 

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi pengenalan huruf 

hijaiyah dan makharijul hijaiyah dengan Augmented Reality 

yang telah memenuhi tujuan utama dalam membantu dan 

memudahkan pengguna dalam mempelajari huruf hijaiyah 

Judul  

Literature 3 

Aplikasi Pengenalan Huruf Hijaiyah Untuk Anak Usia Dini 

Berbasis Android Menggunakan Augmented Reality”. 

Jurnal EXPLORE IT 

Metode Marker Based 

Vol & Hal Volume 11 Nomor 02 
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Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini ialah membangun suatu aplikasi yg 

menarik dan tidak monoton khususnya pada pengenalan 

huruf-huruf hijaiyah 

Hasil 

Hasil dari penelitian ini adalah Aplikasi Pengenalan Huruf 

Hijaiyah Untuk Anak Usia Dini  mampu menampilkan objek 

3D huruf hijaiyah dan mampu memenuhi standar kualitas 

kelayakan aplikasi 

Judul  

Literature 4 

Augmented Reality Pengenalan Huruf dan Angka Arab 

Menggunakan Metode Marker Based Tracking Berbasis 

Android 

Jurnal Media Informatika Budidarma 

Metode Marker Based Tracking 

Vol & Hal Volume 4 Nomor 01, Hal 14 - 21 

Tgl/Bln/ Thn January 2020 

Penulis Maurizka Zahra Devita, Septi Andryana, Deni Hidayatullah 

Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi 

Augmented Reality untuk membantu anak-anak usia dini 

dalam mengenal bentuk dari huruf hijaiyah, angka arab dan 

alphabet serta bagaimana pelafalannya dari setiap huruf. 
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Hasil 

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi yang dibangun 

mampu bekerja dengan baik terlihat dari hasil pengujian 

Algoritma terdapat titik dapat menampilkan objek secara 

sempurna 

Judul  

Literature 5 
Rancang Bangun Aplikasi Buku Iqro Berbasis Android 

Jurnal Informatika,Manajemen Ilmu Komputer (STMIK) DUMAI 

Metode Marker Based Tracking & Markerless 

Vol & Hal Volume 12 Nomor 02 

Tgl/Bln/ Thn Desember 2020 

Penulis Firman Tawakal, Deasy Wahyuni, Aldisyah 

Tujuan 

Tujuan Penelitian ini adalah membangun  serta menganalisis 

Rancang Bangun Aplikasi Buku Iqro. 

 

Hasil 

Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi 

Augmented Reality Huruf Hijaiyah dan mengetahui indikator 

jarak dan intensitas cahaya menjadi faktor dalam metode 

marker based tracking dan markerless untuk menampilkan 

objek. 

2.2    Landasan Teori 

 Pada penelitian proposal yang saya kembangkan ini memiliki perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan sebagai berikut, penelitian ini 

dibangun dengan Vuvoria engine dan Unity 3D dengan memanfaatkan metode 

marker based tracking, Metode ini juga melakukan pengujian menggunakan ISO 

25010 yang mencakup aspek Functional Suitability, Operability serta Portability 

yang nanti akan diuji cobakan pada aplikasi nya tersebut. 
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2.2.1  Augmented Reality 

Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan objek virtual dua 

dimensi dan tiga dimensi dalam lingkungan nyata tiga dimensi dan kemudian 

memproyeksikan objek virtual tersebut secara real time. tidak seperti realitas virtual 

yang sepenuhnya menggantikan realitas, augmented reality hanya menambah atau 

melengkapi realitas, Menurut Gorbala dalam majalahnya (Pankratz, 2016), 

augmented reality (AR) kini merupakan lingkungan yang mengintegrasikan objek 

ke dalam lingkungan nyata. AR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi 

dengan 3D virtual secara real time. 

2.2.2  Marker 

 Marker adalah marker yang memiliki titik-titik pola pada markeruntuk 

memungkinkan kamera mengenali marker dan menampilkan objek 3D yang 

diimplementasikan dalam augmentedreality (Kurniawan et al., 2019).  

Ada 2 jenis metode penanda dalam teknologi AR, antara lain sebagai berikut  

1. Marker Based Tracking Pelacakan berbasis penanda 

Pelacakan berbasis penanda adalah AR yang menggunakan penanda atau 

penanda objek dua dimensi yang polanya dibaca oleh komputer melalui  

webcam, media atau kamera yang terhubungke komputer (Faith et al., 2019) 

2. Markerless Markerless adalah metode pelacakan yang menghilangkan 

kebutuhan pengguna untuk mencetak penanda untuk melihatitem digital saat 

menggunakan metode tanpa penanda. Dalam hal ini, penanda yang dikenali 

tersedia dalam bentuk posisi perangkat, alamat dan lokasi (Iman et al., 2019). 
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2.2.3 Huruf Hijaiyah 

Huruf hijaiyah adalah huruf yang disebut “huruf hijaiyah” dalam Al Quran 

dan terdiri dari 30 huruf dan memiliki bentuk yang berbeda-beda. tergantung pada 

posisi huruf dalam sebuah kata, yaitu di awal, di tengah, di akhir. dan yang asli. 

huruf yang berdiri sendiri dan disejajarkan (Angraheni et al., 2017). Huruf-huruf 

Hijayah ditunjukkan pada Tabel 2.1 di halaman berikutnya. 

Tabel 2.2 Huruf Hijaiyah 

2.2.4 Smartphone 

 Smartphone adalah telepon seluler yang dapat digunakan dan dioperasikan 

dengan cara yang sama seperti komputer. Tidak ada definisi yang ditetapkan pabrik 

tentang apa itu smartphone. Smartphone adalah ponsel yang bekerja sebagian besar 

pada perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan interaksi standar dan dasar 

untuk pengembang aplikasi, menurut beberapa orang. Yang lain menganggap 

smartphone sebagai ponsel dengan fitur-fitur canggih seperti email (email), 

internet, dan kemampuan membaca buku elektronik (electronic books). atau 

Tabel Hijaiyah  

 ص

 

Shod 

 ش 

 

Syin 

 س 

Sin 

 ز

Za 

 ر

Ro 

 ذ

Dzal 

 د

Dal 

 خ
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 ح

Ha 
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Ta 
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dilengkapi dengan keyboard (built-in atau terhubung). Smartphone, dalam istilah 

lain, adalah komputer kompak dengan kemampuan telepon.. Meningkatnya 

permintaan akan perangkat canggih dan portabel telah menyebabkan kemajuan 

signifikan dalam komputasi, memori,tampilan, dan sistem operasi yang out-of-the-

box dalam beberapa tahun terakhir (Daeng et al., 2017). 

2.2.5  Vuforia SDK 

 Vuforia adalahaugmentedrealitysoftwaredevelopmentkit (SDK) untuk 

perangkat seluler yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi dengan 

kemampuanaugmentedreality. Vuforia SDK memiliki keunggulan stabil dan efektif 

dalam pengenalan gambar serta memiliki fitur yang memungkinkan penggunaan 

aplikasipada perangkat mobile (Fadli dan Ishaq, 2019). 

2.2.6   Blender 3D 

 Blender adalah perangkat lunak yang kembangkan oleh perusahaan"Not a 

Number"dan kemudian dikembangkan bersama Neo Geo, sebuah perusahaan 

manufaktur asal Belanda.blender 3D memungkinkan pengguna untuk membuat dan 

mengelola model atau animasi 3D penuh yang dapat berjalandi sistem operasi 

WindowsLinux, atau Macintosh (Rori et al., 2016) 

2.2.7   Unity 3D 

 Unity 3D adalah mesin game lintas platform. Unity bisa digunakan untuk 

membuat game yang bisa digunakan di komputer, smartphoneAndroid, iPhone, 

PS3, bahkan XBOX. Unity adalah alat terintegrasi untuk membuat game, 

membangun arsitektur, dan simulasi. Unity bisa digunakan untuk game PC dan 

game online.Plug-in diperlukan untuk gameonline, yaitu Unity Web Player dan 

Flash Player dibrowser. Unity tidak dirancang untuk proses pemodelan atau desain 
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karena Unitybukanlahalat desain. Jika Anda ingin mendesain, gunakan editor 3D 

lain seperti 3dsmax atau Blender. Banyak yang bisa dilakukan dengan Unity, ada 

fungsizona reverb audio, efekpartikel dan kotaklangit untuk menambahkan langit. 

Fungsi script yang disediakan mendukung 3 bahasa pemrograman, JavaScript, C# 

dan Boo. Fleksibel dan mudah Memindahkan, memutar, dan 

menskalakanobjekhanyalah satu baris kode. Hal yang sama berlaku 

untukmenduplikasimenghapus, dan memodifikasi properti. Itu dapat dipindahkan 

ditarik dan dijatuhkan,Andadapat memilih warna dengan pemilih 

warna.Berdasarkan .NET. Artinya program berjalan pada platform .NET open 

source Mono (Bagusdan Mahendra, 2016). 

2.2.8  MDLC (Multimedia Development Life Cycle) 

      Siklus Hidup Pengembangan Multimedia versi Luther Sutopo  

dikembangkan dalam enam fase: konsep, desain, pengumpulan material,perakitan, 

pengujian, dan distribusi (Sugiarto, 2018). Gambar 2.1 pada halaman berikut 

menggambarkan level MDLC:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.1 Model Tahapan MDLC 
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Berikut dibawah ini adalah penjelasan dari tahapan MDLC : 

1. Concept  

 Tujuan dari tahap konsep adalah untuk mengetahui apa tujuan program dan 

siapa pengguna program (identifikasi audiens). Ini juga menentukan jenis aplikasi 

(presentasi, interaktif, dll.) serta tujuan aplikasi (hiburan, pelatihan, pembelajaran, 

dll.) 

2. Design   

Langkah pembuatan spesifikasi arsitektur program, gaya, tampilan, dan 

kebutuhan material/material dikenal sebagai desain Material Collecting  

1. Setelah tahap perakitan selesai, tahap pengujian dimulai dengan menjalankan 

aplikasi atau perangkat lunak untuk mengetahui apakah ada masalah. Tahap ini 

juga dikenal sebagai tahap pengujian alpha, dan di sinilah builder atau 

lingkungan builder itu sendiri melakukan pengujian. 

2. Assembly  

Tahap assembly (pembuatan/perakitan) adalah tahap dimana semua objek atau 

bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap design.  

3. Testing 

 Setelah tahap perakitan selesai, tahap pengujian dimulai dengan 

menjalankan aplikasi atau perangkat lunak untuk menentukan apakah ada 

masalah. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap pengujian alfa (alpha test), dan 

di sinilah pembuat atau lingkungan pembuatnya sendiri melakukan pengujian. 
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4. Distribution  

Tahapan dimana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Pada tahap ini 

jika penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, maka dilakukan 

kompresi terhadap aplikasi tersebut. 

2.2.9   ISO 25010 

ISO 25010 (Iqbal dan Babar, 2016). itu adalah model kualitas perangkat lunak 

dan sistem rekayasa perangkatlunak. Kualitas produk juga digunakan untuk tiga 

model kualitas yang berbeda untuk produk perangkat lunak antara lain : 

1. Kualitas dalam model penggunaan, 

2. Model kualitas produk. 

3. Data model kualitas 

Model kualitas produk terdiri dari delapan karakteristik yang terkait dengan 

sifat statis perangkat lunak dan sifat dinamis sistem informasi. Model ini berlaku 

untuk sistem komputer dan produk perangkat lunak. Karakteristik yang ditentukan 

oleh kedua model tersebut relevan untuk semua sistem komputer dan produk 

perangkat lunakFungsi dansubfungsimenyediakan terminologi yang konsisten 

untuk mendefinisikan atau mengukur, dan mengevaluasi kualitas sistem dan 

perangkat lunak. Mereka juga memberikansejumlah karakteristik kualitas yang 

memenuhi persyaratan kualitas dan dapat dibandingkan untuk integritas. 

Menurut (Gunawan dan Triantoro, 2017) karakteristik pada kualitas ISO 25010 

adalah sebagai berikut: 
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1. Functional Suitability 

Kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsionalitas yang 

memenuhi kebutuhan spesifik dan dapat digunakan dalam situasi tertentu. 

Sifat-sifat ini dipecah menjadi berbagai kategori, termasuk:: 

A. Kebenaran fungsional mengacu pada seberapa baik suatu produk atau 

sistem memberikan hasil yang diinginkan. 

B. Kesesuaian fungsional, atau kemampuan fungsi yang diberikan untuk 

membantu pelaksanaan kegiatan dan tujuan tertentu. 

2. Compatibility 

      Sejauh mana suatu produk, sistem, atau komponen dapat bertukar informasi 

dengan produk, sistem, atau komponen lain saat menjalankan fungsi vital 

lainnya saat berbagi perangkat keras dan perangkat lunak dalam lingkungan 

perangkat lunak yang sama. Properti ini dibagi menjadi dua bagian, yang 

pertama adalah. 

a. Co-existence, sejauh mana suatu produk atau sistem dapat secara efisien 

memenuhi tugas-tugas penting sambil berbagi sumber daya dengan produk 

atau sistem lain tanpa menyebabkan kerusakan pada produk atau sistem 

b. Interoperability, sejauh mana dua atau lebih barang, sistem, atau komponen 

dapat berkomunikasi dan menggunakan informasi. 

3. UsabilitySejauh mana produk atau sistem dapat digunakan oleh pengguna 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, efektivitas, dan 

kepuasan. Karakteristik ini dibagi menjadi beberapa kelompok, termasuk : 

a. Appropriateness recognizability, sejauh mana pengguna dapat mengetahui 

apakah suatu sistem atau produk memenuhi persyaratan mereka 
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b. Learnability, sejauh mana pengguna dapat memanfaatkan produk atau 

sistem untuk mencapai tujuan tertentu setelah belajar menggunakannya 

secara efisien, efektif, bebas risiko, dan dengan kepuasan dalam situasi 

tertentu 

c. Operability, kemudahan dimana produk atau sistem dapat digunakan dan 

dikendalikan. 

d. User error protection, sejauh mana produk atau sistem melindungi 

pengguna terhadap membuat kesalahan. 

e. User interface aesthetics, sejauh mana antarmuka pengguna produk atau 

sistem memungkinkan interaksi yang menyenangkan dan menyenangkan 

bagi pengguna. 

f. Accessibility, Tergantung pada konteks penggunaannya, sejauh mana 

produk atau sistem dapat digunakan oleh semua kelompok untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

         g.  Reliability 

Sejauh mana suatu sistem, produk, atau komponen dapat menjalankan 

fungsi tertentu untuk jangka waktu tertentu dalam kondisi tertentu. 

Karakteristik ini dibagi lagi menjadi sub-karakteristik berikut:: 

a. Maturity, sejauh mana produk atau sistem mampu memenuhi kebutuhan 

secara handal di bawah keadaan normal. 

b. Availability, sejauh mana produk atau sistem siap beroperasi dan dapat 

diakses saat perlu digunakan. 
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c. Fault tolerance, sejauh mana produk atau sistem tetap berjalan 

sebagaimana yang dimaksud meskipun terjadi kesalahan pada perangkat 

keras atau perangkat lunak. 

d. Recoverability, sejauh mana produk atau sistem mampu dapat memulihkan 

data yang terkena dampak secara langsung dan menata ulang kondisi 

sistem seperti yang diinginkan ketika terjadi gangguan. 

4. Security 

Sejauh mana suatu produk atau sistem mengamankan informasi dan data 

sehingga dapat diakses oleh orang atau sistem lain sesuai dengan jenis dan 

jumlah otorisasi yang dimilikinya. Sifat-sifat ini dipecah menjadi berbagai 

kategori, termasuk : 

a. Confidentiality, sejauh mana produk atau perangkat lunak memastikan data 

hanya bisa diakses oleh mereka yang berwenang untuk memiliki akses. 

b. Integrity, sejauh mana produk atau perangkat lunak mampu mencegah 

akses yang tidak sah untuk memodifikasi data 

c. Non-repudiation, sejauh mana peristiwa atau tindakan dapat dibuktikan 

telah terjadi, sehingga tidak ada penolakan terhadap peristiwa atau 

tindakan tersebut. 

d. Accountability, sejauh mana tindakan dari suatu entitas dapat ditelusuri 

secara unik untuk entitas. 

e. Authenticity, sejauh mana identitas subjek atau sumber daya dapat terbukti 

menjadi salah satu yang diklaim. 

5. Portability 
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Sejauh mana efektivitas dan efisiensi sistem, produk, atau komponen dapat 

ditransfer dari satu perangkat keras, perangkat lunak, atau lingkungan ke yang 

lain. Sifat-sifat ini dipecah menjadi berbagai kategori, termasuk:: 

a. Adaptability, sejauh mana produk atau sistem dapat secara efektif dan 

efisien disesuaikan pada perangkat lunak, perangkat keras dan lingkungan 

yang berbeda. 

b. Installability, sejauh mana produk atau sistem dapat berhasil dipasang atau 

dihapus dalam lingkungan tertentu. 

c. Replaceability, sejauh mana produk atau sistem dapat menggantikan 

produk atau sistem lain yang ditentukan untuk tujuan yang sama pada 

lingkungan yang sama. 

6. Performance Efficiency 

Kinerja relatif terhadap sumber daya yang digunakan dalam kondisi tertentu. 

Karakteristik ini terbagi menjadi beberapa subkarakteristik yaitu: 

a. Time behaviour, sejauh mana respon dan pengolahan waktu produk atau 

sistem dapat memenuhi persyaratan ketika menjalankan fungsi. 

b. Resource utilization, sejauh mana jumlah dan jenis sumber daya yang 

digunakan oleh produk atau sistem dapat memenuhi persyaratan ketika 

menjalankan fungsi. 

c. Capacity, sejauh mana batas maksimum parameter produk atau sistem 

dapat memenuhi persyaratan. 

7. Maintainability 

Sejauh mana keefektifan dan efisiensi dari sebuah produk atau sistem dapat 

dirawat. Karakteristik ini terbagi menjadi beberapa subkarakteristik yaitu : 
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a. Modularity, sejauh mana sistem terdiri dari komponen terpisah sehingga 

perubahan atau modifikasi pada salah satu komponen tersebut memiliki 

dampak yang kecil terhadap komponen yang lain. 

b. Reusability, sejauh mana aset dapat digunakan lebih oleh satu sistem atau 

digunakan untuk membangun aset lain. 

c. Analyzability, tingkat efektivitas dan efisiensi untuk mengkaji dampak 

perubahan pada satu atau lebih bagian-bagian produk atau sistem, untuk 

mendiagnosis kekurangan atau penyebab kegagalan produk, untuk 

mengidentifikasi bagian yang akan diubah. 

d. Modifiability, sejauh mana produk atau sistem dapat dimodifikasi secara 

efektif dan efisien tanpa menurunkan kualitas produk yang ada. 

e. Testability, tingkat efektivitas dan efisiensi untuk membentuk kriteria uji 

dari produk, sistem atau komponen dan uji dapat dilakukan untuk 

menentukan apakah kriteria tersebut telah terpenuhi.  

 

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Pengujian 

Jumlah Score % Kriteria 

0% - 19,9% Sangat Buruk 

20% - 39,9% Buruk 

40% - 59,9% Netral 

60% - 79,9% Baik 

80% - 100% Sangat Baik 
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Gambar 2.2 Model Kualitas ISO 25010 

Quality model for SOA (Federal University of Sergipe 2015)

Software Product Quality Model 
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Appropriatness recognizability, Learnbility, 

Operability, Usser error protection, User 

Interface Aesthetic, Accesbility 

Usability 

Maturity, Availability, Fault Tolerance, 

Recoverability 
Realibility 
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