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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Augmented Reality 

Augmented Reality sebuah teknologi yang dihasilkan oleh proses 

computing atas realitas objek yang ada dalam rangka dapat kemampuan 

berintraksi[1].AR dikembangkan menjadi aplikasi dan digunakan pada 

perangkat mobile untuk menciptakan sensasi bahwa benda virtual yang 

dapat hadir kedalam dunia nyata [3]. Teknologi AR secara visual realtime 

menampilkan objek maya 3 dimensi dan 2 dimensi pada Gambar 1.  

Gambar 1 Konsep Milgram’s[8] 

Augmented  Reality  mengijinkan  user  untuk  berinteraksi  dengan  

lingkungan  baik berdasarkan objek virtual. Benda maya atau virtual 

menampilkan sebuah informasi yang secara tidak langsung diterima oleh 

pengguna dengan inderanya sendiri. Membuat penambahan realitas sesuai 

sebagai alat bantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. 

Informasi dari benda virtual dapat membantu pengguna melaksanakan 

aktivitas dalam dunia nyata. AR dapat di implementasikan ke dalam semua 

indera, termasuk secara auditori, kinestetik, dan visual. Selain itu Teknologi 

Augmented Reality telah dimanfaatkan pada bidang militer, kesehatan, 

industri, serta manufaktur. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa teknologi Augmented Reality 

selalu berkembang  seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Pada 

perkembangan teknologi modern augmented reality sangat dibutuhkan pada 

bidang entertainment, pendidikan, kedokteran, militer, dan advertising.  
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2.1.1. Marker dan Markerless AR 

Augmented Reality memiliki 2 jenis yaitu menggunakan marker dan 

tidak menggunakan marker. Marker adalah sebuah alat bantu untuk dapat 

mendeteksi objek virtual apa yang akan dimunculkan[3,9,10]. Marker 

merupakan sebuah objek gambar memiliki bentuk persegi dengan warna 

hitam dan putih sesuai ukuran yang telah ditentukan Pada Gambar 2, Proses 

tracking dengan menggunakan marker akan mengenali orientasi dan posisi 

objek 3 dimensi maupun 2 dimensi. 

 

Gambar 2. Media Marker 

Selain itu teknologi Augmented Reality dapat menggunakan metode 

Markerless, dalam metode ini pengguna tidak perlu lagi menggunakan 

sebuah marker untuk menampilkan realtime objek virtual. Saat ini 

perusahaan Total Immersion dan Qualcomm mengembangkan teknologi 

Augmented Reality, terdapat berbagai macam metode AR pada markerless 

Tracking seperti face tracking, 3D object tracking, dan motion tracking. 

Dalam Teknologi Augmented Reality menggunakan media Marker 

dapat mendeteksi secara Single Marker dan Multi Marker. Single Marker 

merupakan deteksi pada sebuah marker untuk menampilkan sebuah objek 

virtual, dapat dilihat pada gambar 2 Media Marker. Metode dalam Single 

marker dan multimarker hampir sama, yang membedakan dalam proses 

estimasi posisi. Estimasi posisi single marker akan menggunakan (x,y, dan 

z) saja, sedangkan estimasi posisi multimarker akan berupa (x1,... xn,y1,... 
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yn, dan z1,... zn) (n) pada sumbu x,y,z merupakan tergantung pada jumlah 

berapa banyak marker yang digunakan pada multimarker. 

2.2 Game Engine yang Akan Digunakan 

2.2.1 Unity 3D Engine 

Unity 3D adalah sebuah engine untuk membuat game, dan animasi. 

Kualitas pembuatan game maupun animasi 3D dan 2D dapat di publish ke 

dalam berbagai platform dari Unity  Web,  Windows,  Mac,  Android, iOS, 

Console,  XBox, Tizen, Playstation dan nitendo Wii. 

2.2.2 Ar-Toolkit Engine 

Ar-Toolkit Engine digunakan sebagai teknik menghitung posisi 

kamera secara real-time berorientasi pada marker, dalam pembuatannya 

objek virtual ditampilkan di area marker. Ar-Toolkit sangat cepat dan tepat 

dalam mengetahui posisi marker menjadikan aplikasi Augmented Reality 

secara menarik.  

Ar-Toolkit merupakan engine yang Open-source menggunakan 

library bahasa C# dan java mudah digunakan programmer membuat aplikasi 

Augmented Reality. 

Beberapa versi dari Ar-Toolkit telah berkembang lebih dimana tidak 

hanya dapat membuat aplikasi Augmented Reality menggunakan marker. 

Telah berkembang menjadi beberapa bagian yaitu : Motion tracking, Object 

tracking, dan Face tracking. 

2.3 Game Type and Game Genre  

Tipe Game dan Genre Game sangat berbeda. Tipe Game adalah 

deskripsi tentang bagaimana alur dalam bermain permainan tersebut, 

sedangkan Genre Game sebuah dari konten cerita[11]. Tipe dalam game 

dapat di kombinasikan sesuai gameplay dari game. Tipe Game memiliki 

berbagai macam seperti : 
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2.3.1    Tipe Aksi 

  Tipe Aksi pada game paling utama memiliki daya tarik berupa 

tindakan. Pada Game – game ber tipe aksi player harus memiliki daya 

tanggap Reflex untuk dapat memainkan game dengan baik[11]. Game aksi 

dibutuhkan daya berpikir reflex cepat menentukan tindakan yang akan 

diambil. 

2.3.2   Tipe Petualangan 

  Tipe Game petualangan yang memiliki daya tarik dalam menjelajah 

wilayah dan menyelesaikan teka - teki tersedia dalam game. Pada Game 

bertipe petualangan disuguhkan sebuah cerita sejarah dalam game. 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh player yaitu : kreativitas, 

keingintahuan tinggi, dan pertimbangan[11]. Biasanya game ini sering 

dimainkan oleh anak – anak karena mereka memiliki keingin tahuan yang 

tinggi, meskipun game untuk anak-anak tidak jarang game ini juga 

dimainkan oleh orang dewasa untuk mengasah potensi kreativitas. 

2.3.3   Tipe Teka – Teki 

  Tipe game yang memiliki daya tarik pada teka – teki. Game ini 

biasanya sering di jumpai dengan budget yang rendah dalam web. Pemain 

game teka – teki paling banyak di mainkan oleh orang tua seperti Tetris and 

minesweeper. Game bertipe Teka-teki dibutuhkan kadar kecerdasan dalam 

menyelesaikan game[11]. Seringkali game teka –teki ini digunakan untuk 

mengasah otak dan refreshing bagi orang tua. 

2.3.4   Tipe Role Playing 

  Tipe game memiliki daya tarik penyampaian cerita dalam game 

dengan berbagai cara inovasi berbeda pada penyelesaian game. Pada game 

role playing lebih mmenguatkan segi daya tarik cerita, management karakter 

pada game RPG, dan game dapat dimainkan secara jangka panjang[11]. 
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Dalam game RPG pemain harus dapat me-management yang sesuai untuk 

karakternya lebih kuat. 

2.3.5   Tipe Simulasi 

Pada Game bertipe Simulasi memiliki daya tarik untuk dapat 

dimainkan kembali. Biasanya Game Simulasi yang populer yaitu game 

simulasi bertarung dan game simulasi balapan mobil. Game Simulasi akan 

cenderung memiliki situasi aspek sosial seperti pada game Sims dan Leisure 

suit Larry[11]. Game  Simulasi sangatlah digemari karena terdapat sebuah 

aspek sosial yang hampir mirip dengan keadaan dunia nyata. 

2.3.6   Tipe Strategi 

Berbeda lagi, pada Game Strategi memiliki daya tarik dalam 

pertimbangan dan pemecahan masalah. Dalam Game Strategi tidak 

menggunakan segi cerita yang banyak, meskipun  dalam game mengarah 

dalam segi kualitas cerita[11]. Dalam game strategi mengasah seorang 

pemain menentukan langkah yang sesuai dengan waktu yang effektif.  

2.4 Data Awal 

Pada data awal ini nantinya akan digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal dari siswa menggunakan Soal pecahan bilangan. Pada 

data awal ini saya melakukan uji coba kepada siswa memberikan 10 soal 

matematika pecahan bilangan gambar 3. Dalam soal terdapat, 5 soal 

bilangan pecahan penjumlahan dan pengurangan sekaligus indikator berupa 

5 bilangan pecahan rumit, 3 bilangan pecahan cerita, 5 bilangan pecahan 

sederhana diberikan 30 menit untuk pengerjaan dilampirkan dalam lampiran 

1 dan 2. 
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Data awal diambil dari 95 siswa SDN 02 GENTENG materi bilangan pecahan 

dengan hasil di bawah ini : 

Gambar 3. Diagram Hasil Pengambilan Data Awal. 

Pada gambar 3 menunjukkan hasil berupa 95 siswa di SDN 02 

Genteng 74% belum bisa bilangan pecahan. Atas dasar itu peneliti 

menciptakan game sebagai penunjang pembelajaran khususnya matematika 

bilangan pecahan. Surat penelitian pada SDN 02 Genteng pada Lampiran 5. 

2.5 Metode Perancangan Game 

2.5.1    MDA 

Peneliti dalam merancang game Pieces Of Cake menggunakan 

metode MDA. Perancangan serta implementasi konsep game design yang 

berdasarkan MDA Framework. MDA Framework adalah desain 

umum/spesifik dari suatu masalah yang digunakan untuk 

mendesain/implementasi sebuah game. MDA merupakan sebuah metode 

terdiri dari mechanics, dynamics, dan aesthetics[7]. 

1. Mechanics : Sebuah komponen berinteraksi dengan pemain untuk agar 

menciptakan sebuah aksi. Pada level program mechanics dapat berupa 

struktur data atau algoritma tertentu.  
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2. Dynamics : Merupakan interaksi pemain dengan mechanis itu sendiri. 

Dynamics akan menentukan yang terjadi saat pemain melakukan aksi 

terhadap mechanics. 

3. Aesthetics : Tujuan menciptakan respon emosi dari pemain saat bermain 

game. Dalam Metode Aesthetics terdapat komponen “Eight Forms of 

Fun” atau delapan bentuk dari komponen menyenangkan dalam suatu 

game. 

2.6 Artificial Intellegent Game 

2.6.1    Finite State Machine 

 Peneliti menggunakan FSM sebagai AI yang mengatur baik jalannya 

NPC ( Non-Player Controll ). Pada Teknik AI dapat di gunakan berbagai 

macam misi dalam game modern. Sebuah game yang menggunakan 

jaringan probabilistik untuk menentukan langkah player selanjutnya pada 

olah grafis, hal itu memungkin pada tingkat AI yang tinggi[12]. 

Dalam perancangan Artificial Intellegence game, dapat dilihat dari 

gameplay yang dirancang. AI dalam sebuah game memiliki hubungan erat 

dengan physical charcteristic, language clues, social skill, and knowledge 

interest. FSM dapat di deskripsikan sebuah aksi dalam kejadian atau kondisi 

dimana adanya ketercapaian kondisi merubah aksi yang telah ditentukan, 

Contohnya Pada gambar 4 : NPC masuk ke toko kue untuk membeli kue, 

saat waktu toko tutup NPC tidak akan masuk toko kue. Melakukan aksi yang 

lain 

Gambar 4. alur FSM  
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2.7 Metode Evaluasi Game 

2.7.1    Playtesting dan Iterative 

Playtesting merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

mengevaluasi hasil dari perancangan game. Playtesting merupakan suatu 

hal yang harus dilakukan untuk mengetahui player mendapatkan tujuan dari 

pembuatan game tersebut[13]. Dalam tujuan tergantung pada pencipta game 

itu sendiri.Pada game biasanya memiliki tujuan balancing, dan menciptakan 

rasa senang. Pada tahap uji coba design interface dalam game pada 

penggunaaannya harus effisien dan mudah dipahami oleh banyak orang. 

Metode iterative memiliki tahapan proses dari playtesting, evaluasi, 

dan revisi ulang game pada gambar 5. Metode ini digunakan secara 

berkelanjutan agar game sesuai dengan waktu untuk publikasi. Apabila 

dalam inti pembuatan game itu tidak menyenangkan untuk dimainkan, maka 

harus adanya perubahan pada beberapa fitur game[13].  

Gambar 5. Proses Metode Iterative 

Pada pengujian Playtesting terdapat berbagai macam test yang 

dilakukan yaitu : Self-testing, playtesting dengan orang yang dikenal, 

dengan orang yang tidak dikenal, dengan playtester yang sesuai, serta 

playtesting dengan target audience. 

Self-Testing, dalam pengujiannya game diuji sendiri dalam hal 

kontrol dan fungsionalitas. Dalam hal ini pencipta game akan lebih 

memahami fungsionalitas inti mechanic dari sistem[13]. Untuk akurasi yang 

lebih akurat menghandalkan uji coba terhadap orang lain dan target 

audience. 
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Playtesting with Confidants, dalam menguji cobakan terhadap 

playtester haruslah diberikan informasi sebelum memainkan dengan game 

prototype. Dari playtesting yang diberikan, kita akan mendapatkan feedback 

secara pandangan objektif [13]. Apabila diuji cobakan dengan kelompok 

kecil secara individual, jangan terlalu berharap feedback karena mereka 

tidak akan memberikan saran secara objektif. 

Playtesting with people you do not know, pengujian dalam 

playtesting seseorang yang tidak kita kenal sangat sulit apabila game masih 

belum selesai dalam hal kritik dari orang lain. Tetapi, apabila game diuji 

cobakan pencipta game akan mendapatkan segi perspective baru dan 

inspirasi[13]. 

Finding the ideal playtester, kamu akan mendapatkan seorang tester 

yang sesuai dan senang dalam bermain game[13]. Mencari sebuah tester 

yang ideal dapat diperoleh dari komunitas, organisasi, dan anak sekolah. 

Playtesting with your target audience, Mencari sebuah tester yang 

ideal dapat diperoleh tester yang telah mendapatkan banyak sertifikat dalam 

menguji coba game. Tetapi, hal ini membutuhkan biaya yang banyak, disisi 

lain akan diberikan sebuah feedback yang relatif yang bermanfaat pada segi 

kebutuhan market[13]. 


