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ABSTRAKSI 

Kemajuan  teknologi merupakan  hal yang patut kita syukuri, sebab dengan hadirnya teknologi 

sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia jadi lebiih mudah. Hadirnya teknologi komunikasi 

seperti telepon selular (hand phone) yang semakin pesat dan maju tidak dapat kita hindari. Saat ini 

ada teknologi baru yaitu Augmented Reality atau sering disngkat AR, teknologi ini bisa 

merefleksikan objek 3D yang hampr sama dengan aslinya ke dalam smartphone. Dalam dunia 

pendidikan sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran. Pada penelitian ini, 

permasalahan tersebut dielesaikan dengan pembuatan aplikasi pengenalan hardware yang 

memanfaatkan teknologi Augmented Reality dengan menggunakan mtode Prototypre, dimana ada 

ada empat tahap yang dilakukan. Yaitu tahap Communication, Quick Plan & Quick Design, 

Construction of Prototype, dan Deployment, Delivery & Feedback. 

Kata kunci : Media Pembelajaran, teknologi, Aughmented Reality, hardware, smartphone. 

I. Pendahuluan 

Kemajuan  teknologi merupakan  hal yang patut kita 

syukuri, sebab dengan hadirnya teknologi sebagai 

pemenuhan kebutuhan hidup manusia jadi lebiih mudah. 

Pada dasarnya teknologi membawa implikasi positif 

dalam sejarah kehidupan manusia, bahkan kemajuan 

teknologi menjadi bukti perkembangan manusia untuk 

menggunakan nalar dan pikirannya untuk mengelola 

potensi alam dan diri manusia itu sendiri. 

Tidak sampai disitu, ada teknologi baru yang memang 

cukup populer saat ini. Teknologi baru ini sering disebut 

AR atau Augmente Rality, pada dasarnya AR merupakan 

sebuah teknologi baru yang dapat merefleksikan gambar 

3D sama seperti objek aslinya. Dengan menggunakan 

marker yang kita tambahkan ke library vuforia 

teknologi AR ini bisa menampilkan objek 3D. 

Dalam dunia pendidikan teknologi mulai 

memliki peran penting, tidak sedikit metode 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi masa kini. 

Untuk tingkatan SMK yang memang dipersiapkan untuk 

siap masuk dunia kerja, para siswa harus dibekali 

pengetahuan yang lebih agar siap masuk dunia kerja. 

Terutama untuk SMK jurusan Teknik Komputer 

Jarngan, mereka harus memahami perangkat-perangkat 

apa saja yang ada pada kompter. Agar dapat mengenali 

perangkat keras apa saja yang ada, harus ada sebuah 

praktik tentang pengenalan perangkat keras, namun ada 

beberapa lab komputer yang fasilitasnya kurang 

memadai, sehingga pembelajaran untuk para siswa 

kurang merata. 

Dengan teknologi Augmented Reality ini bisa membantu 

para siswa mengenali perangkat keras yang ada, 

sehingga bisa lebih interaktif, dan dapat membantu 

kekurangan fasilitas yang kurang lengkap. 

 

II. Augmented Reality 

Menurut Ronald T. Azuma (1997), Augmented Reality 

adalah penggabungan benda-benda nyata dan maya di 

lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu 

nyata, dan terdapat integrasi antarbenda dalam tiga 

dimensi, yaitu benda masya terintegrasi dalam dunia 

nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh Augmented Reality 

(Sumber : Ronald T. Azuma, 1997) 

 

Tujuan dari Augmented Reality adalah untuk 

menciptakan sebuah sistem dimana pengguna tidak 

dapat membedakan antara dunia nyata dan augmentasi 

virtual itu. Sekarang, Augmented Reality digunakan 

dalam hiburan, pelatihan militer, teknik desain, 

robotika, manufaktur dan industri lainnya. Augmented 

reality mulai mewarnai dunia teknologi dalam satu 

dasawarsa ini. Ia menarik perhatian para pakar, peneliti, 

dan developer IT dengan model teknologi yang 

ditawarkannya, me-nyata-kan objek virtual. 

 



Augmented Reality dikembangkan dalam rangka 

memperoleh sebuah sistem yang menggabungkan 

informasi pada dunia nyata dengan informasi digital. 

Augmented Reality didasari oleh pengembangan IT 

dibidang miniaturisasi dan mobile computing. Sebuah 

benda di dunia nyata yang akan dijadikan objek 

augmented reality dimodelkan terlebih dahulu untuk 

kemudian direalisasikan dalam objek yang lebih 

kecil/miniatur kemudian digerakkan dengan bantuan 

prinsip-prinsip mobile computing. Dengan kamera dan 

sensor di smartphone atau tablet, AR menambahkan 

lapisan informasi digital – video, foto, suara – langsung 

di atas item di dunia di sekitar kita. Dengan AR, mudah 

untuk memiliki pengalaman digital yang besar di atas 

majalah interaktif, iklan, kemasan, kartu nama dan 

barang-barang lainnya. 

III. Desain Media Pembelajaran Pengenalan Perangkat 

Keras Menggunakan Augmented Reality 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Model 

Prototype dengan pengembang dan instansi dapat saling 

berinteraksi dalam proses pembuatan sistem. Model ini 

sangat cocok untuk ruang lingkup penelitian yang kecil 

dan memiliki waktu yang singkat dalam pembuatannya. 

Prototyping merupakan proses yang digunakan untuk 

membantu pengembang perangkat lunak dalam 

membentuk model dari perangkat lunak yang harus 

dibuat. 

 

 
Gambar 2.2 Prototyping  

(Sumber : R. S Pressman, 2010) 

Secara garis besar Model Prototype digambarkan pada 

Gambar 1.1 yang terdiri  dari fase-fase sebagai berikut: 

1. Communication 

Pada fase ini dilakukan wawancara dengan bagian 

kesiswaan untuk mengumpulkan materi sebagai 

bahan pengembangan Prototype Augmented Reality. 

2. Quick Plan & Quick Design 

Pada fase ini dibuat perencanaan dan desain dari 

perangkat lunak Augmented Reality yang akan 

dikembangkan berdasarkan hasil dari fase pertama. 

3. Construction of Prototype 

Pada fase ini desain yang telah dibuat akan 

direalisasikan menjadi sebuah perangkat lunak yang 

menggunakan teknologi Augmented Reality. 

4. Deployment, Delivery & Feedback 

Pada fase ini perangkat lunak yang telah dibuat akan 

dipresentasikan kepada pengguna untuk melakukan 

uji coba dan mendiskusikan kembali apabila terdapat 

kekurangan dalam perangkat lunak tersebut. 

 

Model Prototype digambarkan sebagai siklus lingkaran 

yang tidak berujung sehingga apabila pada fase 

Deployment, Delivery & Feedback ditemukan adanya 

ketidaksesuaian atau fungsi-fungsi yang tidak berjalan, 

maka proses pengembangan dapat kembali ke fase 

pertama untuk menganalisa kekurangan-kekurangan 

yang ada. 

 

3.1 Kebutuhan Sistem 

Adapun kebutuhan sistem yang akan dibangun 

merupakan kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan 

perangkat keras adalah sebagai berikut : 

1. Kebutuhan Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

a. Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 

15063) 

b. Unity 3D 5.5 

c. Vuforia 6 

d. Blender 3D 

e. Adobe Photoshop CS6 

f. UC Browser 

2. Kebutuhan Perangkat Keras  

Perangkat keras yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

a. Processor Intel® Core™ i3-3217U CPU 

@ 1.80GHz (4 CPUs), ~1.8GHz 

b. RAM 2GB DDR3 

c. HDD 500GB  

d. Smartphone Android 

3.2 Perencanaan Cepat dan Desain Model Cepat 

Tahapan Perencanaan Cepat merupakan tahapan yang 

cepat setelah adanya proses komunikasi. Dari tahap 

komunikasi selanjutnya dibuatkan perencanaan dan 

gambaran aplikasi yang akan dibuat menggunakan 

metode perancangan UML (Unified Modeling 

Language).  

3.2.1 Perancangan Unified Modelling Language 

(UML) 

Dalam membuat sistem keseluruhan aplikasi yang 

menggunakan teknologi Augmented Reality ini, 

dibangun menggunakan perancangan Unified Modelling 

Language (UML). 

 

3.2.2 Use Case Diagram 

Use Case Diagram menjelaskan apa yang dapat 

dilakukan oleh sisten dan siapa saja yang akan 

berinteraksi dengan sistem. Gambar Use Case Diagram 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 



Membuka Aplikasi

AR Camera

Panduan

Keluar

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Scan Marker

<<include>>

Menampilkan Objek

<<include>>

Menampilkan Informasi Objek

<<include>>

Rotasi Objek

<<include>>

Gambar 

3.1 Use Case Diagram 

3.2.3 Activity Diagram Scan Marker 

Activity Diagram Menampilkan Objek 3D 

dapat dilihat pada gambar 3.2 

3.2.4  

Membuka Aplikasi

Melihat halaman awal aplikasi

Memilih menu AR Camera

Melihat tampilan AR Camera

Mengarahkan kamera ke 

marker untuk proses scan

Melihat objek 3DValidasiUlangi Ya

Ya

Tidak

Tidak
 

Gambar 3.2 Activity Diagram Menampilkan Objek 

3D 

3.3. Perancangan Antarmuka 

3.3.1 Perancangan Struktur Menu 

Perancangan Struktur Menu dapat dilihat pada gambar 

3.18. 

Menu Utama

Panduan KeluarAR Camera

Scan Marker

AR Pengenalan

Perangkat Keras

Komputer

 
Gambar 3.3 Perancangan Struktur Menu 

3.3.2 Penjelasan Perancangan Menu 

Penjelasan Perancangan Menu yaitu : 

a. Menu Utama : Menampilkan Halaman 

awal Apikasi 

b. AR Camera :Untuk menuju proses scan 

marker 

c. Scan Marker :Proses validasi 

menampilkan objek 3D, informasi 

 text dan interaksi dengan objek 

d. Panduan: Melihat panduan penggunaan 

aplikasi 

e. Keluar: Untuk keluar dari aplikasi 

 

3.3.3 Perancangan Tampilan 

Sebelum membuat aplikasi, penulis terlebih dahulu 

membuat rancangan tampilan aplikasi yang dibuat agar 

mempermudah kedepannya dalam proses pembuatan 

aplikasi. Berikut tampilan rancangan aplikasi 

Augmented Reality : 

 

3.3.4 Tampilan Menu Awal 

Tampilan Menu Awal dapat dilihat pada gambar 3.19. 

 
Gambar 3.4 Tampilan Menu Awal 

4. Implementasi 

Implementasi aplikasi Pengenalan Perangkat Keras 

Komter Mnggunakan Teknologi Augmented Reality 

Berbasis Mobile ini meliputi implementasi perangkat 

keras, implementasi perangkat lunak, dan implementasi 

antarmuka. 

4.1. Implementasi Perangkat Keras 

Dibawah ini merupakan kebutuhan perangkat keras 

yang di implementasikan pada aplikasi Pengenalan 



Perangkat Keras Komuter Menggunakan Teknologi 

Augmented Reality Berbasis Mobile: 

1. Processor komputer : 1,70 GHz 

2. RAM komputer : 4 GB 

3. Hardisk : 500 GB 

4. Processor android : 1.9 GHz 

5. RAM android : 3 GB 

6. Storage : 32 GB 

4.2 Implementasi Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan 

aplikasi Augmented Reality Pada Brosur Sebagai Media 

Informasi Kampus STT Wastukancana Berbasis Mobile 

adalah sebagai berikut :  

1. Sistem operasi Windows 10, 64 Bit 

2. Android Nougat 7.0 

3. Unity 3D versi 5.5.0p3 

4. Visual Studio 2017  

5. Blender 3D 

6. Vuforia SDK 

7. Java SDK 

 

4.3 Implementasi antar muka 

Setelah implementasi tahap pembuatan aplikasi 

dilakukan, maka selanjutnya akan ditampilkan 

antarmuka aplikasi yang akan sering dijumpai pengguna 

aplikasi atau dengan kata lain menu-menu penting 

dalam aplikasi. Dimana pada antarmuka aplikasi ini, 

akan diperlihatkan screenshot aplikasi yang dibuat, yang 

akan dijelaskan dibawah ini : 

1. Tampilan Splashscreen 

Tampilan ini merupakan halaman splashscreen setelah 

halaman pembuka aplikasi muncul. Gambar tampilan 

loading dapat dilihat pada Gambar 4.6 sebagai berikut : 

 
Gambar 4.6 Antarmuka Splashscreen Aplikasi 

 

2. Tampilan Menu Utama 

      Tampilan Menu utama ini terdapat 3 tombol, yaitu 

tombol AR Camera, Panduan, dan Keluar.  

 
Gambar 4.7 Antarmuka Menu Utama Aplikasi 

3. Tampilan Panduan 

Pada tampilan panduan, penguna akan dipandu 

menggunakan teks berjalan bagaimana cara 

menggunakan aplikasi ini. Gambar tampilan panduan 

dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 
Gambar 4.8 Antarmuka Panduan Aplikasi 

4. Tampilan Objek Processor 

Terdapat tombol informasi yang berfungsi untuk 

menampilkan informasi tentang objek, tombol next 

untuk melihat objek selanjtnya. 

 
Gambar 4.9 Antarmuka Objek Proessor 

5. Tampilan Objek Fan Heatsink 

Pada gambar 4.11 dan 4.12 dapan dilihat hasil scan 

marker yaitu objek Fan Heatsink. Terdapat tombol 

informasi yang berfungsi untuk menampilkan informasi 

tentang objek, tombol next untuk melihat objek 

selanjtnya, tombol preious untuk melihat objek 

sebelumnya, dan tombol rotasi untuk memutar objek 

secara horizontal, sehingga pengguna bisa melihat objek 

lebih jelas. 

 

 
Gambar 4.11 Antarmuka Objek Fan Heatsink 

6. Tampila Objek Mouse 

Pada gambar 4.13 dan 4.14 dapan dilihat hasil scan 

marker yaitu objek Mouse.  



 
 

Gambar 4.13 Antarmuka Objek Mouse 

7. Tampilan Objek RAM (Random Access Memory) 

Pada gambar 4.15 dan 4.16 dapan dilihat hasil scan 

marker yaitu objek RAM (Random Access Memory). 

Terdapat tombol informasi yang berfungsi untuk 

menampilkan informasi tentang objek, tombol next 

untuk melihat objek selanjtnya, tombol preious untuk 

melihat objek sebelumnya, dan tombol rotasi untuk 

memutar objek secara horizontal, sehingga pengguna 

bisa melihat objek lebih jelas. 

 

 
Gambar 4.15 Antarmuka Objek RAM (Random 

Access Memory) 

8. Tampilan Objek Monitor 

Pada gambar 4.17 dan 4.18 dapan dilihat hasil scan 

marker yaitu objek RAM (Random Access Memory).  

 
Gambar 4.17 Antarmuka Objek Monitor 

9. Tampilan Objek Motherboard 

Pada gambar 4.19 dan 4.20 dapan dilihat hasil scan 

marker yaitu objek RAM (Random Access Memory).  

 
 

Gambar 4.19 Antarmuka Objek Motherboard 

 

10. Tampilan Objek  Casing CPU 

Pada gambar 4.21 dan 4.22 dapan dilihat hasil scan 

marker yaitu objek Casing CPU.  

 

 
 

Gambar 4.21 Antarmuka Objek Casing CPU 

11. Tampilan Objek Keyboard 

Pada gambar 4.23 dan 4.24 dapan dilihat hasil scan 

marker yaitu objek Keyboard.  

 

 
 

Gambar 4.23 Antarmuka Objek Keyboard 

4.1 Pengujian 

Pada pengujian menggunakan blackbox akan 

dilakukan secara fungsional melalui fungsi menu dan 

button pada aplikasi. Sehingga akan menghasilkan 

kesimpulan kesesuaian output ataupun permasalahan 

pada saat aplikasi dijalankan. 

Tabel 4.6 Skeario Pengujian Blackbox 

Skenario 

Bagian 

yang di 

uji 

Fungsi 

sistem 

Hasil yang 

diinginka

n 

Status 

Splashsc

reen 

Tampilan 

splashscre

en 

Untuk 

menampil

kan 

splashscr

een 

Dapat 

menampilk

an 

splashscre

en 

Berhasil 

Menu 

Utama 

Tampilan 

menu 

utama 

Untuk 

menampil

kan 

pilihan 

menu 

Dapat 

menampilk

an pilihan 

menu 

Berhasil 

Menu 

Panduan 

Tampilan 

informasi 

Panduan 

Untuk 

menampil

kan 

informasi 

panduan 

Dapat 

menampilk

an 

informasi 

panduan 

Berhasil 



Skenario 

Bagian 

yang di 

uji 

Fungsi 

sistem 

Hasil yang 

diinginka

n 

Status 

Menu AR 

Camera 

Tampilan 

AR 

camera 

Untuk 

memulai 

menjalan

kan scan 

marker 

Dapat 

membuka 

camera 

dan 

menjalank

an scan 

marker 

Berhasil 

Scan 

marker 

Tampilan 

Objek 

Untuk 

menampil

kan objek 

Dapat 

menampilk

an objek 

Berhasil 

Rotate 

Button 

Tombol 

rotate 

Untuk 

memutar 

objek 

Dapat 

memutar 

objek 

Berhasil 

Next 

Button 

Tombol 

next 

Untuk 

meminda

hkan 

pada 

objek 3D 

berikutny

a 

Dapat 

memindah

kan pada 

objek 3D 

berikutnya 

Berhasil 

Previous 

Button 

Tombol 

next 

Untuk 

meminda

hkan 

pada 

objek 3D 

sebelumn

ya 

Dapat 

memindah

kan pada 

objek 3D 

sebelumny

a 

Berhasil 

Informati

on 

Button 

Tombol 

Informasi 

Untuk 

melihat 

informasi 

objek 3D 

Dapat 

mlihat 

informasi 

objek 3D 

Berhasil 

Exit 

Button 

Tombol 

Keluar 

Untuk 

menutup 

aplikasi 

Dapat 

menutup 

aplikasi 

Berhasil 

 

5. Kesimpulan Dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menyelasaikan penulisan skripsi yang 

berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan 

Prangkat Keras Komputer Menggunakan Teknologi 

Augmented Reality Berbasis Mobile, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa penulis telah mencapai 

tujuan pembuatan skripsi ini dengan menggunakan 

metode pengembangan perangkat lunak prototype. 

Dengan memanfaatkan teknologi Augmented 

Reality, media pengenalan perangkat keras yang 

biasanya menggunakan metode pembelajaran umum, 

kini dapat ditambahkan dengan bentuk informasi 3D 

yang ditampilkan secara virtual lewat penggunaan 

perangkat smartphone android, sehingga siswa dapat 

mencari apa saja perangkat keras komputer melalui 

smartphone, lebih atraktif, dan dapat membantu 

kekurangan fasilitas lab komputer yang belum memadai. 

5.2 Saran 

Terdapat beberapa saran yang diusulkan oleh 

penulis kepada para pembaca yaitu : 

1. Membuat Objek 3D yang lebih detail lagi 

agar terasa lebih nyata  

2. Memperbanyak objek perangkat keras 

komputer. 

3. Membuat tampilan lebih atraktif. 

4. Pengembangan platform lebih luas seperti 

dapat berjalan di iOS, windows phone 

bahkan yang lainnya.  

5. Menambahkan menu simulasi perakitan PC 

(Personal Computer). 
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