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BAB II 

LANDASAN TEORI 

   

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Augmented Reality pada sistem pembelajaran IPA 

(Ilmu Pengetahuan Alam) yang dilakukan oleh Nanang Iqbal Habibie (2015) 

dengan judul “Aplikasi Pembelajaran Unsur-unsur Kimia Berbasis Android 

Menggunakan Augmented Reality”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu 

menerapkan sistem AR pada beberapa unsur kimia dan beberapa senyawa 

kimia. 

Mengacu pada penelitian tersebut, peneliti menjadikan sebagai bahan 

untuk membuat aplikasi pembelajaran tentang sistem pernapasan pada 

manusia namun pada aplikasi tersebut terdapat kekurangan, seperti tidak 

menampilkan animasi hanya menampilkan objek 3D saja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penambahan 

animasi pada aplikasi yang dibuat agar peserta didik lebih memahami sistem 

kerja pernapasan manusia dan peserta didik lebih berantusias saat 

pembelajaran berlangsung. 

 

2.2 Media Pembelajaran 

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi untuk 

menyampaikan pesan (Bovee, 1997) [13]. Media pembelajaran adalah sebuah 

alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses komunikasi antara peserta didik, pengajar, dan 

bahan ajar. Banyak batasan atau pengertian yang dikemukakan leh para ahli 

tentang media, diantaranya adalah: Asosiasi Teknologi dan Komunikasi 

Pendidikan (Asosociation of Education and Communication Technology 

(AECT)) [13]. 

Dari pengertian diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa substansi 

dari media pembelajaran adalah bentuk saluran, yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada penerima pesan 

atau peserta didik dapat pula dikatakan  bahwa media pembelajaran adalah 
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berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar. 

 

2.2.1 Tujuan dan Manfaat Media Pembelajaran 

2.2.1.1 Tujuan Media  Pembelajaran 

Tujuan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran, 

adalah sebagai berikut [13]: 

a. Mempermudah proses belajar di kelas; 

b. Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran; 

c. Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar; 

d. Membantu konsentrasi peserta didik dalam proses belajar. 

 

2.2.1.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut [13]: 

a. Proses belajar mengajar lebih menarik perhatian peserta didik sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar; 

b. Bahan ajar akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih di pahami 

peserta didik, serta memungkinkan peserta didik lebih menguasai 

tujuan pengajaran dengan baik; 

c. Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-semata hanya 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, peserta 

didik tidak bosan, dan pengajar tidak kehabisan tenaga; 

d. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak 

hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga 

aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan dan lain sebagainya. 

 

2.3 Sistem Pernapasan Manusia 

2.3.1 Alat Pernapasan 

Setiap harinya, kita bernapas lebih kurang sebanyak 20.000 kali. 

Proses tersebut tidak akan dapat terjadi tanpa adanya alat-alat pernapasan. 
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Alat pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, pangkal tenggorok 

(laring), batang tenggorok (trakea), cabang batang tenggorok (bronkus), dan 

paru-paru. Untuk memahami susunan alat pernapasan manusia, amati alat 

pernapasan dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Alat Pernapasan [4] 

 

2.3.1.1 Hidung 

Cara bernapas yang baik dan sehat adalah melalui hidung. Hidung 

merupakan alat pernapasan yang berhubungan langsung dengan udara luar. 

Hidung atau rongga hidung dilengkapi dengan alat-alat khusus. Hal itu 

untuk menjamin agar udara pernapasan yang masuk ke paru-paru benar-

benar bersih dan sesuai dengan suhu tubuh. Udara pernapasan yang 

melalui hidung mengalami tiga perlakuan berikut: 

a. Udara akan disaring oleh rambut-rambut hidung dan selaput lendir 

agar bebas dari debu dan kuman. 

b. Udara akan mengalami penyesuaian suhu agar sesuai dengan suhu 

tubuh. 

c. Udara diatur oleh kelembapannya. 

Adanya indra pembau di dalam rongga hidung merupakan hal yang 

menguntungkan apabila tercium gas yang tidak enak dan tidak berguna 

maka tubuh akan menghindarinya. 
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Gambar 2.2 Hidung [3] 

 

2.3.1.2 Pangkal Tenggorok (Faring) 

Pangkal tenggorok (faring) terdiri atas katup dan tulang rawan 

yang membentuk jakun. Pada pria, jakun akan tumbuh lebih besar 

daripada wanita sehingga jakun pria tampak lebih menonjol. 

Di dalam jakun terdapat pita suara. Pada waktu berbicara, aliran 

udara melewati jakun sehingga menggetarkan pita suara. Getaran itulah 

yang menimbulkan adanya suara. Ukuran pita suara pria lebih besar 

daripada pita suara wanita. Dengan demikian, nada suara yang dihasilkan 

pria lebih rendah dibandingkan nada suara yang dihasilkan wanita. Coba 

perhatikan gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 2.3 Pangkal Tenggorok (Faring) [2] 
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2.3.1.3 Batang Tenggorok (Trakea) 

Apabila kita memotong seekor ayam, pada leher ayam tampak 

terdapat dua buah pipa, yang satu lembek dan yang lainnya kaku. Bagian 

yang kaku itulah yang disebut batang tenggorok atau trakea. Apabila 

batang tenggorok dipotong melintang, akan tampak dinding batang 

tenggorok. Perhatikan gambar 2.3 kembali. 

Pada permukaan dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput 

lendir yang tersusun atas sel berambut getar. Rambut getar tersebut 

berfungsi mengusir kotoran yang ikut terbawa udara pernapasan. Dengan 

demikian, paru-paru terhindar dari kotoran yang dapat menimbulkan 

gangguan. 

 

2.3.1.4 Cabang Batang Tenggorok (Bronkus) 

Batang tenggorok bercabang menjadi  dua, yaitu bronkus kiri dan 

bronkus kanan. Bronkus kiri menuju paru-paru kiri sedangkan bronkus 

kanan menuju paru-paru sebelah kanan. Bronkia (jamak dari bronkus) juga 

tersusun atas gelang-gelang tulang rawan. Bronkia membentuk cabang-

cabang lebih kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus berakhir pada 

gelembung-gelembung udara buntu yang disebut alveolus. 

 

2.3.1.5 Paru-paru (Pulmo) 

Paru-paru kita berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan paru-

paru kanan. Keduanya terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. 

Diafragma merupakan sekat rongga badan yang membatasi rongga dada 

dan rongga perut. 

Paru-paru kiri terdiri atas dua gelambir, sedangkan paru-paru kanan 

terdiri atas tiga gelambir. Paru-paru terbungkus dalam selaput 

pembungkus paru yang disebut pleura. 

Di dalam paru-paru terdapat lebih kurang 300 juta alveoli (jamak 

dari alveolus). Apabila dibentangkan, luas alveoli lebih kurang 80𝑚2. 

Luasnya permukaan alveoli menyebabkan penyerapan oksigen lebih 

efisien. 
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Gambar 2.4 Paru-paru [3] 

 

2.3.2 Mekanisme Pernapasan 

Keluar dan masuknya udara pernapasan terjadi karena perbedaan 

tekanan udara di luar dan di dalam paru-paru. Tekanan udara di luar paru-

paru tetap, tetapi tekanan udara di dalam paru-paru selalu berubah. 

Perubahan tekanan udara di dalam paru-paru disebabkan perubahan volume 

akibat kembang kempisnya paru-paru. 

Pada waktu paru-paru mengembang, volume-nya membesar dan 

tekanan menjadi kecil. Akibatnya, udara luar masuk ke dalam paru-paru. 

Proses masuknya udara ke dalam paru-paru disebut inspirasi. Sedangkan, 

pada waktu paru-paru mengempis, volume-nya mengecil dan tekanan 

menjadi besar. Akibatnya, udara dari dalam paru-paru dihembuskan keluar. 

Proses saat udara di hembuskan keluar paru-paru disebut ekspirasi. 

Jadi, pada saat kita bernapas terjadi dua proses yang berlangsung 

secara bergantian, yaitu inspirasi (memasukkan atau menghirup udara) dan 

ekspirasi (mengembuskan udara). Satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi 

inilah yang disebut dengan satu kali bernapas. 

Mengembang dan mengempisnya paru-paru disebabkan oleh 

perubahan tekanan di dalam rongga dada dan rongga perut. Perubahan 

tekanan tersebut disebabkan oleh perubahan volume rongga dada dan rongga 

perut. Semua perubahan itu terjadi akibat kontraksi otot-otot pernapasan, 

yaitu otot diafragma, otot antartulang rusuk (otot sela iga), dan otot perut. 

Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, pernapasan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. 
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2.3.2.1 Pernapasan Dada 

Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi akibat kontraksi 

otot-otot antartulang rusuk. Apabila otot antartulang rusuk berkontraksi, 

tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan 

dalam rongga dada mengecil. Hal itulah yang menyebabkan tekanan udara 

di dalam menjadi lebih kecil daripada tekanan udara luar sehingga paru-

paru mengembang. Akibatnya, udara luar masuk ke dalam paru-paru. 

Inilah yang disebut inspirasi. Sebaliknya, apabila otot antartulang rusuk 

mengendur (relaksasi), tulang dada dan tulang rusuk turun ke posisi 

semula. Hal itu menyebabkan volume rongga dada mengecil sehingga 

tekanan dalam rongga dada membesar. Keadaan demikian akan menekan 

paru-paru sehingga paru-paru mengempis. Selanjutnya, tekanan udara di 

dalam paru-paru bertambah besar sehingga udara di dalam paru-paru 

diembuskan keluar.Inilah yang disebut ekspirasi. 

 

2.3.2.2 Pernapasan Perut 

Pernapasan perut adalah pernapasan yang terjadi akibat dari 

aktivitas otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Apabila otot 

diafragma berelaksasi, bentuk diafragma melengkung atau cembung 

kearah rongga dada. Sebaliknya, apabila otot berkontraksi, diafragma akan 

mendatar. Perubahan diafragma dari cembung ke mendatar dan sebaliknya 

menyebabkan perubahan volume dan tekanan pada rongga dada. 

Pada saat tekanan rongga dada mengecil, paru-paru mengembang 

sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru (inspirasi). Apabila 

diafragma mengendur, diafragma akan melengkung kearah rongga dada 

dan mendesak paru-paru, karena rongga dada dan paru-paru mengecil, 

udara diembuskan ke luar (ekspirasi) untuk mempermudah dalam 

memahami mekanisme 
pernapasan

 perut, khususnya mengenai perubahan 

posisi diafragma dan tulang rusuk saat proses inspirasi dan ekspresi, 

perhatikan gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Pernapasan Perut [4] 

 

2.4 Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) merupakan teknologi yang dapat 

menampilkan informasi yang bersifat virtual namun disajikan pada pandangan 

dunia nyata, sedangkan menurut seorang pakar Ronald T Azuma dalam Fajar 

[6] mendefinisikan bahwa AR sebagai penggabungan benda-benda nyata dan 

maya pada lingkungan nyata. Pada intinya benda dunia maya terintegrasi pada 

dunia nyata. 

Teknologi ini sebenarnya bukan teknologi baru, Augmented Reality 

(AR) sudah ada pada sekitar tahun 1957-1962. Saat itu seorang sinematografi 

yang bernama Morton Heilig, menciptakan sebuah simulator yang disebut 

sensorama dengan visual, getaran dan bau. Kemudian pada tahun selanjutnya 

1966, Ivan Sutherland menemukan head-mounted display, yang mana 

bentuknya mirip kacamata Cyclops pada film X-Men. Pada tahun 1975, 

seorang ilmuwan yang bernama Myron Krugger telah menemukan videoplays 

yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan object virtual. Penemuan 

inilah yang menjadikan object virual mempunyai sifat yang sama seperti 

object nyata, atau bisa kita sebut Virtual Reality. Kemudian pada tahun-tahun 

berikutnya bermunculah versi AR yang sudah diperbaruhi sehingga dapat 

dipakai dalam beberapa bidang seperti bidang kedokteran, militer, robotic, 

hingga pada bidang hiburan yang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat bisa. 

Menurut Perey dalam Fernando [1], visi saya di masadepan adalah 

bahwa setiap materi yang dicetak, dimulai dari poster, paket yang dikirim, 

halaman dari koran, majalah atau buku, dapat memberikan nilai bila 
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dikombinasikan dengan kamera, algoritma dapat mendeteksi isi halaman dan 

platform yang menambil data digital yang berhubungan. Kombinasi dari 

sistem AR dengan media cetakakan memberikan nilai lebih dibandingkan 

dengan sesuatu yang hanya dicetak saja atau konten digital saja. 

Menurut Suryawinata dalam Fenando [1], Augmented Reality (AR) 

adalah kombinasi antara dunia maya (virtual) dan dunia nyata (real) yang 

dibuat oleh komputer. Objek virtual dapat berupa teks, animasi, model 3D 

atau video yang digabungkan dengan lingkungan sebenarnya sehingga 

pengguna merasakan obyek virtual berada dilingkungannya. AR adalah cara 

baru dan menyenangkan dimana manusia berinteraksi dengan komputer, 

karena dapat membawa objek virtual ke lingkungan pengguna, memberikan 

pengalaman visualisasi yang alami dan menyenangkan. Sistem ini berbeda 

dengan Virtual Reality (VR), yang sepenuhnya merupakan virtual 

environment. 

Dengan bantuan teknologi augmented reality lingkungan nyata 

disekitar kita akan dapat berinteraksi dalam bentuk digital (virtual). Informasi-

informasi tentang objek dan lingkungan disekitar kita dapat ditambahkan 

kedalam sistem augmented reality yang kemudian informasi tersebut 

ditampilkan diatas layer dunia nyata secara real-time seolah-olah informasi 

tersebut adalah nyata. 

Augmented Reality (AR) merupakan salah satu cabang di bidang 

teknologi yang belum terlalu lama, namun memiliki perkembangan yang 

sangat cepat. Perkembangan augmented reality pada industri mobile phone 

juga mempunyai perkembangan yang paling cepat, Fernando [1]. 

Menurut Saphiro dan Stockman dalam Fernando [1], pembuatan 

sistem augmented reality membutuhkan:  

1. Model 3D dari objek untuk digabungkan dengan dunia nyata; 

2. Korespondensi antara dunia nyata dengan model 3D melalui kalibrasi; 

3. Tracking digunakan menentukan sudut pandangan pengguna terhadap 

dunia nyata; 

4. Real-Time Display yang digabungkan dengan citra asli dan juga grafik 

komputer yang dibuat berdasarkan model; 
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5. Waktu respon terhadap gerakan dan akurasi antara gambar dan grafik 

sangat mampengaruhi keefektifan sistem. 

 

Affect 

Sense 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Operasi Kerja pada Lingkungan AR [1] 

 

Sistem augmented reality bekerja berdasarkan deteksi citra dan citra 

yang digunakan adalah marker. Prinsip kerjanya sebenarnya cukup sederhana. 

Kamera yang akan mendeteksi marker yang diberikan, kemudian setelah 

mengenali dan menandai pola marker, webcam akan melakukan perhitungan 

apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki. Bila tidak, maka 

informasi marker tidak akan diolah, tetapi bila sesuai maka informasi marker 

akan digunakan untuk me-render dan menampilkan objek 3D atau animasi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

Teknologi augmented reality memerlukan 3 komponen penting untuk 

dapat menunjang penerapan augmented reality: 

1. Device atau perangkat 

Device ini berfungsi sebagai tempat prosesnya pada aplikasi yang 

menerapkan augmented reality. Device ini biasanya berupa komputer atau 

dalam bentuk mobile berupa smartphone. Karena pada smartphone sudah 

dapat menunjang aplikasi yang menerapkan augmented reality. 

2. Kamera 

Kamera berfungsi untuk sebagai sensor untuk menangkap gambar yang 

digunakan sebagi marker. Sehingga aplikasi dapat mengenali marker 

tersebut. 

Human 

Computer 

System 

Real 

Environment 

Syntethic 

Environment 
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3. Marker 

Marker yaitu gambar yang dicetak pada dunia nyata yang nantinya 

berfungsi untuk melakukan proses tracking saat aplikasi digunakan. 

Gambar pada marker ini terserah bagaimana bentuknya, tetapi ada 

tingkatan marker-nya yang baik untuk proses tracking. 

 

2.5 Pengujian User 

2.5.1 Metode Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2008), teori merupakan suatu kumpulan 

konsep (concept), definisi, proposisi dan variabel yang keterkaitan antara 

satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan, sehingga 

dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena (fakta-fakta) tertentu [10]. 

Peneliti bekerja atas dasar teori yang relevan. Sejauh teori yang 

digunakan adalah baik dan sesuai dengan keadaan, maka peneliti akan 

berhasil menjelaskan fenomena yang dimaksud. Suatu teori berguna untuk 

mendefinisikan suatu masalah yang didalamnya ada variabel-variabel 

tertentu, untuk mengartikan data dan fenomena-fenomena yang ditemukan. 

Sugiyono (2008), teori adalah seperangkat konstruk (konsep), 

definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara 

sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat 

berguna untuk menjetaskan dan meramalkan fenomena. Suatu teori akan 

memperoleh arti penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan dan 

meramalkan gejala yang ada. Mark 1963, dalam (Sugioyono, 2008), 

membedakan adanya tiga macam teori [10]. Ketiga macam teori yang 

dimaksud ini berhubungan dengan data empiris dan dibedakan sebagai 

berikut: 

1. Teori deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan 

atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. 

2. Teori induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. 

3. Teori fungsional: dalam hal ini tampak suatu interaksi pengaruh antar 

data dan perkiraan teoritis, data mempengaruhi pembentukan teori dan 

pembentukan teori kembali mempengaruhi data. 
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Selanjutnya Hoy & Miskel (2001) dalam Huda (2007), 

mengemukakan bahwa komponen teori itu meliputi konsep dan asumsi. 

Konsep merupakan istilah yang bersifat abstrak dan bermakna 

generalisasi, Sedangkan asumsi merupakan pernyataan diterima 

kebenarannya tanpa pembuktian. Setiap teori akan mengalami 

perkembangan dan perkembangan itu terjadi apabila teori sudah tidak 

relevan dan kurang berfungsi lagi untuk mengatasi masalah. 

 

2.5.2 Metode Kualitatif 

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena 

pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang 

antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif karena data 

yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif [11]. 

Penelitian kualtatif adalah penelitian yang tidak menggunakan 

model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai 

dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan 

dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam 

kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data 

dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya 

dan dalam peristilahannya [10]. 

Objek penelitian kualitatif adalah seluruh bidang/ aspek kehidupan 

manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. 

Objek itu diungkapkan kondisinya sebagaimana adanya atau dalam 
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keadaan sewajarnya (natural setting), mungkin berkenaan dengan aspek/ 

bidang kehidupannya yang disebut ekonomi kebudayaan, hukum, 

administrasi dan agama. Data kualitatif tentang objeknya dinyatakan 

dalam kalimat, yang pengolahannya dilakukan melalui proses berpikir 

(logika) yang bersifat kritik, analitik/ sintetik dan tuntas. 

Penelitian kualitatif menuntut keteraturan, ketertiban dan 

kecermatan dalam berpikir, tentang hubungan data yang satu dengan data 

yang lain dan konteksnya dalam masalah yang akan diungkapkan. 

Beberapa alasan mengenai maksud dilakukannya penelitian kualitatif [11]: 

1. Untuk menanggulangi banyaknya informasi yang hilanng seperti yang 

dialami oleh penelitian kuantitatif, sehingga intisari konsep yang ada 

dalam data dapat diungkap. 

2. Untuk menanggulangi kecenderungan menggali data empiris dengan 

tujuan membuktikan kebenaran hipotesis berdasarkan berpikir deduktif 

seperti dalam penelitian kuantitatif. 

3. Untuk menanggulangi kecenderungan pembatasan variabel yang 

sebelumnya, seperti dalam penelitian kuantitatif, padahal permasalahan 

dan variabel dalam masalah sosial sangat kompleks. 

4. Untuk menanggulangi adanya indeks-indeks kasar seperti dalam 

penelitian kuantitatif yang menggunakan pengukuran enumirasi 

(perhitungan) empiris, padahal inti sebenarnya berada pada konsep-

konsep yang timbul dari data. 

 

2.6 Pengujian Aplikasi 

Untuk menentukan kelayakan dari aplikasi yang dibuat, akan 

dilakukan pengujian pada sistem. Pengujian dilakukan menggunakan Black 

Box Testing. Pengujian ini mengacu pada fungsionalitas dan performa 

terhadap aplikasi. 

2.6.1 Pengujian Fungsionalitas 

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

aplikasi berjalan dengan baik dan apakah sudah sesuai dengan yang 
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diharapkan atau tidak. Adapun yang diuji antara lain interface aplikasi, 

pendeteksian marker, dan menampilkan objek. 

Pada pengujian interface aplikasi, dilakukan dengan cara 

mengecek tiap tampilan apakah sudah sesuai dengan masing-masing 

smartphone atau tidak. Dikarenakan setiap smartphone mempunyai 

resolusi layar yang berbeda. 

 

2.6.2 Pengujian Performa 

Pengujian performa dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan 

dalam pendeteksian marker. Marker yang dideteksi diletakkan pada jarak 

tertentu, sampai jarak berapa centimeter marker sudah tidak bisa terdeteksi 

oleh kamera. Tidak hanya jarak untuk menguji ketepatan dalam 

pendeteksian marker, tetapi juga pencahayaan. Dilakukan dengan cara 

mendeteksi marker pada tingkat pencahayaan tertentu. Pengujian 

perangkat lunak AR ini akan diuji berdasarkan nilai thresholding, pola 

marker, ukuran marker dan jarak [12]. 

a. Thresholding: Proses thresholding penting dilakukan agar dapat 

membantu sistem untuk dapat mengenali bentuk segiempat dan pola di 

marker pada video yang diterima. Nilai threshold dapat dirubah dan 

disesuaikan dengan kondisi cahaya disekitar marker untuk tetap 

membuat marker terlihat sebagai segiempat, karena ketika cahaya 

disekitar marker berkurang ataupun berlebih pada saat proses 

thresholding, sistem tidak dapat mendeteksi marker. 

b. Marker: Setelah video mengalami proses thresholding, langkah 

selanjutnya adalah mendeteksi marker, dimana sistem akan mengenali 

bentuk dan pola yang ada pada marker. Ada bermacam marker dengan 

beragam bentuk pola yang dapat diujikan pada perangkat lunak AR. 

c. Ukuran Marker: Ukuran marker yang digunakan dapat mempengaruhi 

penangkapan pola marker oleh kamera. 

d. Jarak: Pada tugas akhir ini dilakukan pengamatan hasil jarak antara 

kamera dan marker. Jarak dapat menjadi masalah dalam pelacakan 

optik, ketika marker bergerak menjauhi kamera, mereka menempati 
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lebih sedikit pixel pada layar kamera dan mungkin tidak cukup detail 

untuk dapat dengan benar mengidentifikasi pola pada marker. Marker 

ditempatkan dilantai dan kamera digerakkan dengan merubah jarak 

(dalam satuan cm) sampai benda virtual pada marker menghilang. 


