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STUDI LITERATUR 

 Augmented Reality 

Augmented reality atau yang biasa disingkat AR, merupakan teknologi yang 

menyatukan objek nyata serta objek virtual ke lingkungan nyata dengan waktu 

yang bersamaan [6]. Realitas ini seolah-olah membuat objek nyata dan objek 

virtual berdampingan pada ruang yang sama. Objek virtual yang berdampingan 

hanya bersifat menambahkan sementara dan tidak untuk menggantikan objek 

nyata tersebut. Maka dari itu tujuan dari Augmented Reality adalah membuat 

objek nyata sesederhana mungkin dengan menyertakan objek virtual, sehingga 

informasi tidak hanya diterima pengguna secara langsung dapat juga kepada 

pengguna yang berhubungan tidak langsung dapat menerima user interface yang 

ditampilkan. Hal ini yang membuat Augmented Reality dapat digunakan sebagai 

media yang membantu interaksi manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.  

  Marker Based Tracking 

Marker based tracking ialah metode yang dapat digunakan pada Augmented 

Reality. Marker berfungsi sebagai penanda yang digunakan untuk menampilkan 

objek virtual dengan dideteksi oleh kamera smartphone. Perangkat kamera akan 

mengetahui posisi dan orientasi marker lalu objek virtual akan divisualisasikan 

sesuai dengan sumbu x, y dan z [7] [8]. Marker sederhana dapat terdiri dari satu 

atau lebih kotak hitam dengan latar belakang putih yang dapat berbentuk QR code 

[9] [10]. Untuk marker yang memiliki pola atau gambar yang lebih rumit harus 

tetap bisa dibaca oleh kamera agar objek virtual tetap bisa divisualisasikan di 

layar smartphone.  

Proses pada tracking dimulai dengan tahap input image. Pada tahap ini prosesor 

menerima data secara realtime frame per frame dari hasil tangkapan yang diambil 

kamera. Selanjutnya merupakan tahap tresholding image dimana tiap frame video 

mengalami proses tresholding sehingga gambar yang dihasilkan menjadi hitam 

putih. Bentuk segi empat dan pola marker akan dikenali oleh kamera pada tahap 

ini [11]. Metode tracking merupakan marker detection atau pendeteksian marker, 
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pada tahap ini terdiri dari contours extraction, corner detection, pattern 

normalization, dan template matching.  

Metode contours extraction dan corner detection memanfaatkan gambar hitam 

putih yang didapat pada tahap kedua untuk mendapatkan koordinat dari empat sisi 

dan empat titik sudut marker. Proses pattern normalization memiliki tujuan 

melakukan normalisasi bentuk marker sehingga tahap template matching dapat 

dilakukan dengan tepat. Tahap terakhir adalah tahap pose and position estimation. 

Proses ini yang bertanggung jawab dalam peletakan objek virtual di atas marker. 

Pada tahap ini hubungan antar tiga koordinat memiliki peranan yaitu koordinat 

dari perangkat tampilan (observed screen coordinates) [12]. 

 Unity 3D 

Unity adalah mesin cross-platform yang dirancang untuk mendukung dan 

mengembangkan video game 2D dan 3D, simulasi komputer, virtual reality, 

augmented reality, dan lain-lain [13]. Unity adalah perangkat lunak yang 

dikembangkan oleh Unity Technologies. Perangkat lunak ini menyediakan 

manipulasi 3D dan simulasi melalui fungsi yang ditentukan menggunakan bahasa 

pemograman. 

Unity memiliki tiga komponen penting [13], yaitu: 

a. Game engine, memungkinkan aplikasi yang dikembangkan dapat 

digunakan di lingkungan yang dituju. 

b. Aplikasi, di mana desain antarmuka pengguna disatukandengan opsi 

pratinjau grafis (graphic preview) dan fungsi kontrol putar (control play 

function). 

c. Code editor, digunakan untuk menulis kode. 

 Vuforia 

Vuforia merupakan SDK populer yang digunakan untuk pengembangan 

augmented reality di berbagai pilihan perangkat.  

 

 



 

 

 8 

Pada Vuforia, terdapat komponen penting dalam penggunaannya [14], di 

antaranya yaitu: 

a. Tracking 

Vuforia menggunakan pelacakan atau tracking yang natural dengan 

ciri-ciri yang biasa digunakan yaitu detail yang tajam. Teknik tracking 

berkisar antara pemisahan gambar menjadi beberapa bagian, Algoritme 

pelacakan dapat menentukan fitur dan memetakan posisi fitur tersebut 

pada gambar yang akan menghasilkan pola fitur. Pola fitur akan 

menentukan target.  

b. Targets  

Target merupakan pola fitur alami yang ditentukan sebelumnya oleh 

pengembang. Dengan hal ini, pengguna perlu mengetahui pola apa yang 

digunakan aplikasi untuk dapat menemukan gambar atau objek tertentu. 

 Android 

Android ialah bentuk sistem operasi Linux dalam perangkat mobile yang 

dilakukan pengembangan oleh Android, Inc. dan dibeli oleh Google di tahun 2005 

[15]. Android mencakup sistem operasi, middleware, serta aplikasi.  

Dalam pengembangannya, aplikasi Android dapat menggunakan bahasa 

pemrograman Java, C++, dan Kotlin. Komponen aplikasi pada aplikasi Android 

terdapat empat macam [16], yaitu: 

a. Aktivitas, yaitu titik masuk yang digunakan untuk berinteraksi dengan 

pengguna yang mana mewakili satu layar antarmuka pengguna. 

Aktivitas ditulis dalam elemen <activity>. 

b. Layanan (service), yaitu titik masuk untuk menjaga aplikasi agar tetap 

dapat berjalan pada background aplikasi. Contohnya adalah dapat 

memasukkan data melalui jaringan tanpa memblokir interaksi aktivitas 

pengguna. Layanan ditulis dalam elemen <service>. 

c. Penerima siaran (broadcast receivers), yaitu bagian yang 

memungkinkan sistem dalam menyampaikan kejadian pada luar alur 

pengguna, sehingga aplikasi dapat merespons pengumuman pada 
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system-wide broadcast. Penerima siaran ditulis dalam elemen 

<receiver> 

d. Penyedia materi (content providers), yaitu bagian yang dapat mengelola 

set data aplikasi secara bersamaan serta merupakan titik masuk dalam 

suatu aplikasi untuk memublikasikan item yang diidentifikasi oleh 

skema URI. Melalui komponen ini aplikasi lain dapat melakukan query 

maupun memodifikasi data jika penyedia materi mengizinkan. 

Contohnya adalah mengelola informasi kontak pengguna. Penyedia 

materi ditulis dalam elemen <provider>. 

 Mitigasi Bencana  

Bencana merupakan  kejadian yang memberikan ancaman dan memberikan 

kerugian pada kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor dari alam ataupun 

non alam yang menimbulkan kerusakan ataupun kerugian. Bencana yang 

disebabkan oleh alam merupakan bencana alami yang tidak mungkin dicegah dari 

sumbernya namun dapat diantisipasi [17]. Kegiatan untuk mencegah bencana 

merupakan langkah yang diambil dalam mengantisipasi ancaman dari bencana 

yang akan terjadi. Mitigasi adalah rangkaian upaya dalam mengurangi risiko 

bencana, baik secara fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

masyrakat dalam menanggapi ancaman bencana [4].  

Adanya mitigasi bencana merupakan solusi yang harus diambil agar dapat 

mengatur kebutuhan yang diperlukan sebelum bencana terjadi. Kegiatan dalam 

memanajemen bencana yaitu termasuk penyadaran pada mitigasi bencana yang 

dilakukan dengan cara dilaksanakannya pembelajaran kepada masyarakat [17]. 

Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam 

penanganan bencana tapi dibutuhkan dukungan oleh seluruh elemen masyarakat. 

Penanggulangan bencana harus berdasarkan dari prinsip-prinsip diantaranya  ialah 

koordinasi , cepat dan tepat, prioritas, dan keterpaduan [18]. 
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 Penelitian Terkait 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian dan perbandingan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya dengan topik yang diteliti yaitu Augmented Reality, 

Android, serta media pembelajaran tentang bencana alam yang ada di Indonesia. 

Pada tahun 2019, Muhammad Rizal Pahleviannur melakukan penelitian 

mengenai. Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai 

Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana [19]. 

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pengetahuan siswa yang 

kurang mengenai mitigasi bencana yang sederhana. Hasil penelitian yang 

didapatkan adalah urgensi pengurangan risiko terhadap bencana harus 

diimplementasikan dalam dunia pendidikan seperti kegiatan sosialisasi. 

Di tahun yang sama, Ahmad Fauzan Pratomi melakukan penelitian berjudul 

Pengenalan Rumah Adat Provinsi Lampung Dengan Teknologi Markerless 

Augmented Reality Berbasis Android [20]. Penelitian ini menggunakan metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang diterapkan pada 

pengembangan aplikasi Android dengan marker-based augmented reality. Hasil 

yang didapatkan dari penelitian ini adalah aplikasi dapat menampilkan objek 3D 

dengan animasi gerak serta suara, objek dapat diperbesar dan aplikasi dapat di-

install di OS versi 4.1 Jelly Bean. Namun, aplikasi tidak dapat menampilkan objek 

secara bersamaan dan memerlukan perangkat dengan spesifikasi yang tinggi. 

Pada tahun 2017, Ilmawan Mustaqin dan Nanang Kurniawan melakukan 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality [21]. Penelitian 

ini melakukan pengaplikasian marker-based augmented reality pada aplikasi 

berbasis Android. Hasil pada penelitian ini adalah aplikasi augmented reality 

sangat tepat digunakan sebagai media pembelajaran SMK untuk membantu modul 

pembelajaran praktikum. 

Pada tahun 2016, Nur Jazilah melakukan penelitian yang berjudul Aplikasi 

Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Buku Panduan Wudhu Untuk 

Anak [22]. Penelitian ini menggunakan metode marker-based pada penggunaan 

augmented reality. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi mampu meningkatkan 

nilai rata-rata hasil belajar siswa, meningkatkan ketertarikan siswa, dan media 
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pembelajaran akan sangat efektif dengan menggunakan buku panduan wudhu 

yang berbasis Android dan augmented reality. 

Pada tahun 2015, Anuroop Katiyar, dkk. melakukan penelitian berjudul Marker 

Based Augmented Reality [9]. Penelitian ini menggunakan metode marked-based 

pada penggunaan augmented reality. Hasil yang terdapat pada penelitian ini 

adalah augmented reality dapat membantu dalam menggabungkan lingkungan 

dengan virtual object.  Keuntungan dalam penggunaannya adalah penggunaan 

biaya yang sedikit, membantu proyek tanpa membeli produk nyata. 

Di tahun yang sama, Miftah Rizki Hanafi melakukan penelitian berjudul Analisis 

dan Perancangan Aplikasi Geometra, Media Pembelajaran Geometri Mata 

Pelajaran Matematika Berbasis Android Menggunakan Teknologi Augmented 

Reality [23]. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi yang dirancang mendapatkan 

nilai indikator ease of learning sebesar 89%, satisfaction sebesar 79%, usefulness 

sebesar 76% dan ease of use sebesar 80%. Serta beberapa kendala seperti tidak 

munculnya objek yang diakibatkan oleh faktor cahaya, aplikasi berjalan lambat 

pada device karena mengonsumsi. Sumber daya CPU dan memori yang banyak. 

Penelitian-penelitian di atas yang terkait dengan Augmented Reality, Android, 

serta media pembelajaran tentang bencana alam yang ada di Indonesia telah 

terangkum pada Tabel 1. 

Tabel 2 Penelitian Terkait 

No. Judul Tahun Penulis Metode Hasil 

1 Edukasi Sadar 

Bencana Melalui 

Sosialisasi 

Kebencanaan 

Sebagai Upaya 

Peningkatan 

Pengetahuan Siswa 

Terhadap Mitigasi 

Bencana [19] 

2019 Muhammad 

Rizal 

Pahleviannur 

Sosialisasi 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Permasalahan yang diangkat 

mengenai pengetahuan siswa 

yang kurang mengenai 

mitigasi bencana yang 

sederhana. Prioritas 

pengurangan risiko terhadap 

bencana perlu 

diimplementasikan dalam 

dunia pendidikan. Hal tersebut 

dapat berupa kegiatan 

sosialisasi. 
2. Pengenalan Rumah 

Adat Provinsi 

Lampung Dengan 

Teknologi 

2019 Adam Fauzan 

Pratomi 

Android, 

Markerless 
augmented. 
reality, 

Aplikasi dapat menampilkan 

objek 3D dengan animasi 

gerak serta suara, objek dapat 

diperbesar dan aplikasi dapat 
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Markerless 
Augmented Reality 
Berbasis Android 

[20] 

Multimedia 
Development 
Life Cycle 
(MDLC) 

di-install di OS versi 4.1 Jelly 

Bean. Namun, aplikasi tidak 

dapat menampilkan objek 

secara bersamaan dan 

memerlukan perangkat 

dengan spesifikasi yang 

tinggi. 
3. 

 

Pengembangan 

Media Pembelajaran 

Berbasis Augmented 
Reality [21] 

2017 Ilmawan 

Mustaqin dan 

Nanang 

Kurniawan 

Android, 

Marker-based 
augmented 
reality 

Aplikasi augmented reality 
tepat digunakan untuk 

perantara pembelajaran SMK 

untuk membantu modul 

pembelajaran praktikum. 

4. Aplikasi 

Pembelajaran 

Berbasis Augmented 
Reality Pada Buku 

Panduan Wudhu 

Untuk Anak [22] 

2016 Nur Jazilah Android, 

Marker-based 
augmented 
reality 

Aplikasi dapat meningkatkan 

nilai rata-rata hasil belajar 

siswa, meningkatkan 

ketertarikan siswa, dan media 

pembelajaran akan sangat 

efektif dengan menggunakan 

buku panduan wudhu yang 

berbasis Android dan 

augmented reality.  

5. Marker Based 
Augmented Reality 
[9] 

2015 Anuroop 

Katiyar, dkk. 

Marker-based 
augmented 
reality 

Augmented reality dapat 

membantu dalam 

mengabungkan lingkungan 

dengan virtual object.  
Keuntungan dalam 

penggunaannya adalah  

penggunaan biaya yang 

sedikit, membantu proyek 

tanpa membeli produk nyata. 

6. Analisis dan 

Perancangan 

Aplikasi Geometra, 

Media Pembelajaran 

Geometri Mata 

Pelajaran 

Matematika Berbasis 

Android 

Menggunakan 

Teknologi 

Augmented Reality 
[23] 

2015 Miftah Rizqi 

Hanafi 

Android, 

Waterfall, 
Marker-based 
augmented 
reality, USE 
Questionnaire  

Aplikasi yang dirancang 

mendapatkan nilai indikator 

ease of learning 89%, 

satisfaction 79%, usefulness 

76% dan ease of use 80%. 

Serta beberapa kendala seperti 

tidak munculnya objek yang 

diakibatkan oleh faktor 

cahaya, aplikasi berjalan 

lambat pada device karena 

mengonsumsi. Sumber daya 

CPU dan memori yang 

banyak. 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis mengajukan penelitian 

mengenai implementasi augmented reality pada aplikasi berbasis Android tentang 

pengenalan bencana alam sebagai media pembelajaran. Penelitian akan dilakukan 
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dengan menggunakan pendekatan waterfall dan implementasi marker-based 

augmented reality pada pengembangan aplikasi Android. 


