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 Perkembangan peranan teknologi memiliki banyak manfaat diberbagai bidang dan 

aspek kehidupan lain nya. yang mulanya hanya menggunakan kertas dan pulpen untuk 

berkomunikasi jarak jauh, kini hanya menggunakan smartphone untuk melampaui batas dan 

waktu.  salah satunya adalah Smartphone . Pesatnya perkembanan Smartphone Android. 

Muncul sebuah teknologi Augmented Reality pada Smartphone. Augmented Reality adalah 

teknologi yang dapat menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk tiga 

dimensi (3D). 

 Di masa pandemi seperti ini proes pembelajaran teori di SDN 03 Karang anyar 

Lampung selatan dari Tatap muka dirubah menjadi pembelajara melalui dalam jaringan 

(Online). khusus nya untuk pembelajaran pengenalan tentang membaca huruf-huruf hijaiyah 

tidak begitu efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Guru SDN 

03 Karang anyar Lampung selatan tersebut. Siswa/siswi hanya mampu menyerap setengah dari 

materi pembelajaran. Faktor keterbatasan Alat-alat peraga juga membuat pihak guru sulit untuk 

menjelaskan bentuk serta fungsi huruf huruf hijaiyah ini karena banyak nya cukup menjelaskan 

huruf huruf satu persatu dari abjad huruf iqro tersebut. dengan memanfaatkan teknologi 

Augmented Reality pada Smartphone berbasis OS Android. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat aplikasi pengenalan huruf hijaiyah berbasis augmented reality dengan menggunakan 

buku marker iqro sebagai salah satu alat bantu  siswa/siswi SDN 03 Karang anyar Lampung 

selatan yang mampu mengenali ataupun mendeteksi obek dari abjad huruf huruf hijaiyah 

tersebut. 

 Aplikasi dibuat  menggunakan Unity 3D, Vuvoria SDK yang dijalankan pada perangkat 

OS Android. Aplikasi ini dikembangkan dengan menerapkan metode MDLC (Multimedia 

Development Life Cycle). Hasil dari pengujian ISO 25010 terhadap aplikasi pengenalan huruf 

hijaiyah dapat diperoleh hasil dari tiga Aspek yang diujikan yaitu : Functionl Suitability 

diperoleh nlai sebesar 99,99%,  

kriteria Usability diperoleh nilai sebesar 82,50% dan pada aspek Portability terhadap proses 

penginstalan dan aplikasi berjalan memperoleh nilai 90,00%.  

 
 

Kata Kunci : Operation System Android, Huruf Hijaiyah, Augmented Reality,  ISO 25010, 

Unity 3D & Vuvoria SDK. 
 


