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BAB 2  

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Augmented Reality 

Menurut Kipper dan Rampolla (2013), augmented reality adalah variasi dari 

lingkungan virtual/Virtual Environment (VE) atau realitas maya/Virtual Reality 

(VR). Teknologi VR melingkupi pengguna di dalam lingkungan sintetis (buatan), 

dan selama dilingkupi pengguna tidak dapat melihat dunia nyata di sekitarnya, 

sedangkan AR membawa informasi yang dihasilkan komputer atau digital seperti 

gambar, suara, video, dan sentuhan/haptic (sensasi sentuhan) dan melapisinya 

dalam dunia nyata sehingga memungkinkan pengguna melihat dunia nyata berikut 

dengan objek virtual yang ditumpangkan atau digabungkan dengan dunia nyata. 

Karena itu, AR dapat dipikirkan sebagai campuran atau ‘middle ground’ antara 

dunia nyata dengan dunia sintetis penuh (VR). Ada tiga karakteristik yang harus 

ada untuk mewujudkan AR secara nyata, yaitu AR menggabungkan informasi asli 

dengan virtual, AR digunakan secara interaktif juga berjalan dalam waktu nyata, 

dan AR beroperasi serta digunakan dalam lingkungan 3D. (Kipper & Rampolla, 

2013). 

2.2 Media Pembelajaran 

Dalam buku Learning from Media: Arguments, Analysis, and Evidence 

yang dikarang oleh Clark (2012), media pembelajaran adalah suatu kerangka 

teoretis yang dipandang sebagai proses aktif dan konstruktif yang mana peserta 

didik secara strategis mengelola sumber daya kognitif yang tersedia untuk 

menciptakan pengetahuan baru dengan mengekstraksi informasi dari lingkungan 
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dan mengintegrasikannya dengan informasi yang telah tersimpan dalam ingatan. 

Proses ini dibatasi oleh faktor kognitif seperti durasi dan jumlah informasi dalam 

ingatan jangka pendek, informasi tugas relevan yang tersedia dalam ingatan jangka 

panjang, bagaimana informasi ini disusun, prosedur yang diaktifkan untuk 

beroperasi di atasnya, dan seterusnya. Akibatnya, proses ini peka terhadap 

karakteristik lingkungan eksternal, seperti ketersediaan informasi spesifik pada saat 

tertentu, durasi ketersediaan, bagaimana hal tersebut terstruktur, kemudahan untuk 

dicari, dan sebagainya dari informasi tertentu pada saat tertentu. (Clark, 2012). 

 

2.3 Bangun Ruang 

Bedasarkan buku Pengenalan Bangun Ruang dan Sifat-Sifatnya di SD yang 

yang dikarang oleh Suharjana (2008), bangun ruang terbentuk atas himpunan titik-

titik yang membatasi suatu bagian ruang dan menjadi sisi atau permukaan terhadap 

ruang itu. Ada tiga unsur dalam balok yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah 

daerah atau bidang yang membatasi dalam bangun ruang. Rusuk adalah garis 

pertemuan sisi-sisi dalam bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau 

lebih rusuk. Bangun berbentuk kotak merupakan contoh prisma persegi panjang 

yang biasa disebut balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam buah 

bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang yang setiap pasangan 

yang sejajar memiliki ukuran yang sama. Kubus merupakan bangun ruang yang 

dibatasi oleh enam bidang sisi berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Balok 

dan kubus adalah bangun prisma segi empat yang memiliki enam sisi berbentuk 

segi empat, 12 rusuk, dan delapan titik sudut. Limas merupakan sebuah bangun 

ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi segi banyak (segi-n) dengan beberapa sisi 
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segitiga sejumlah n yang mana sisi segitiganya memiliki satu titik persekutuan. Sisi 

segi banyak (segi-n) menjadi alasnya dan segitiga-segitiga menjadi sisi tegaknya. 

Kaki-kaki setiap segitiga membentuk rusuk tegak dari limas yang mana bertemu di 

satu titik yang disebut titik puncak (titik yang proyeksinya tegak lurus terhadap 

alas). Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi lingkaran yang 

sejajar dan berukuran sama serta sebuah bidang lengkung yang memiliki jari-jari 

yang simetris terhadap kedua daerah lingkaran. Tabung atau silinder juga dapat 

dibayangkan sebagai prisma dengan alas lingkaran dan sisi tegak yang berupa 

bidang lengkung atau prisma dengan sisi tegak tak terhingga. Sifat-sifat dari tabung 

adalah memiliki dua sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang 

lengkung (selimut tabung), memiliki dua rusuk lengkung, dan tidak memiliki titik 

sudut. Kerucut adalah bangun yang menyerupai tabung karena sama-sama dibatasi 

oleh bidang datar dan bidang lengkung. Perbedaan kerucut terdapat pada bagian 

atasnya yang berupa titik puncak dan bukan sisi lingkaran seperti tabung. Kerucut 

dapat dianggap sebagai limas yang memiliki sisi tegak tak terhingga. Sifat-sifat 

kerucut yaitu memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran dengan satu sisi berbentuk 

bidang lengkung (selimut kerucut), memiliki satu rusuk lengkung, dan hanya 

memiliki satu titik puncak tanpa titik sudut. Bola adalah bangun ruang yang 

permukaannya rapat dan bagian dalamnya kosong. Semua titik pada sisi permukaan 

bola memiliki jarak yang sama ke titik pusat (titik yang berada di tengah-tengah 

bola). Sifat-sifat bola antara lain memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung 

(selimut bola), tidak memiliki rusuk, dan tidak memiliki titik sudut. (Suharjana, 

2008). 
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 Berdasarkan buku teks pelajaran yang dikarang oleh Barmin, dkk. (2015), 

bentuk-bentuk jaring-jaring bangun ruang kubus pada Gambar 2.1, balok pada 

Gambar 2.2, limas segi empat pada Gambar 2.3, kerucut pada Gambar 2.4, dan 

tabung pada Gambar 2.5.  

 
Gambar 2.1 Jaring-Jaring Kubus 
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Gambar 2.2 Jaring-Jaring Balok 

 
Gambar 2.3 Jaring-Jaring Limas Segi Empat 

 
Gambar 2.4 Jaring-Jaring Kerucut 
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Gambar 2.5 Jaring-Jaring Tabung 

 Rumus bangun ruang kelima bangun ruang yang mengacu dari buku yang 

dikarang oleh Pramita (2015) terjabarkan sebagai berikut. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐾𝑢𝑏𝑢𝑠 = 𝑠 × 𝑠 × 𝑠 

…(2.1) 

 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑏𝑢𝑠 = 6 ×𝑠 ×𝑠 

…(2.2) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 

…(2.3) 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 = (𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑡) + (𝑙 × 𝑡) 

…(2.4) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔 =  𝜋 × 𝑟2 × 𝑡 

…(2.5) 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔 = 2 × 𝜋 × 𝑟×(𝑟 + 𝑡) 

…(2.6) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 =  
1

3
 × 𝜋 × 𝑟2 × 𝑡 
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…(2.7) 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 =  𝜋 × 𝑟 × (𝑟 + 𝑠) 

…(2.8) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑎𝑠 =  
1

3
 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 

…(2.9)  

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑚𝑎𝑠 = 4 × (
1

3
 × 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 ) +  (𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟) 

…(2.10) 
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2.4 Graph 

Dalam terminologi Matematika, graph adalah kumpulan dari titik dan garis 

yang menghubungkan (dapat juga kosong) sebagian dari titik tersebut. Titik dalam 

graph sering disebut juga graph vertices, nodes, dan points. Garis yang 

menghubungkan vertices dalam graph dapat disebut juga graph edges, arcs, dan 

lines. Graph memiliki beberapa variasi, dan yang paling umum adalah simple graph 

yang mana setiap edge-nya hanya menghubungkan dua vertices. Multigraph adalah 

graph yang beberapa edge-nya mengubungkan pasangan vertices yang sama. 

Dalam labeled graph, edges, vertices, atau keduanya dapat diberikan suatu nilai, 

label, atau warna. Graph yang memiliki edges berarah disebut juga directed graph. 

Sebuah directed graph setiap edgenya memiliki arah yang unik dan tidak mungkin 

untuk menunjuk ke dua arah sekaligus (Weissten & W, Tanpa Tahun).  (Weissten & W, t.thn.) 

Ada beberapa cara untuk merepresentasikan graph. Dalam beberapa 

penggunaan, graph tidak pernah dibangun secara eksplisit, namun tetap tersirat 

sampai masalah terpecahkan. Salah satu contohnya adalah solitaire. Vertices dalam 

implicit graph permasalahan ini adalah konfigurasi susunan papannya. Terdapat 

edge yang menghubungkan A dan B ketika terjadi pergerakan/langkah dari 

konfigurasi A ke konfigurasi B. Perlu dicatat bahwa implicit graph sebenarnya 

merupakan directed graph dikarenakan dalam kasus ini permainan tidak 

mengizinkan pembatalan langkah (Pfenning, dkk., 2014). (Pfenning, et al., 2014) . 

 

2.5 Breadth First Search 

Breadth-first search (BFS) adalah algoritma yang menjelajah semua nodes 

yang berdekatan sebelum berpindah. Untuk melakukan penjelajahan dalam cyclic 
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graph, perlu dilakukan maintenance untuk memastikan tidak ada node yang 

diulang. Bila diterapkan dengan benar, semua node yang terhubung dengan suatu 

komponen dieksplorasi seluruhnya (Weisstein & W, Tanpa Tahun).. (Weisstein & 

W, n.d.). 

 
Gambar 2.6 Pseudocode Algoritma BFS (Muniswamy, 2009) 

 

 

2.6 Depth First Search 

Depth-first search (DFS) adalah algoritma melintasi graph yang 

komplemen dengan breadth-first search. Depth-first search melakukan eksplorasi 
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terhadap first child dari seluruh children yang terhubung dengan vertex tersebut, 

sebelum mengeksplorasi sibling-nya (Pemmaraju & Skiena, 2003). 

 
Gambar 2.7. Pseudocode Algoritma DFS (HackerEarth, Tanpa Tahun) 

(HackerEarth, t.thn.) 

 

2.7 Hedonic Motivation System Adoption Model 

Metode Hedonic Motivation System Adoption Model (HMSAM) adalah 

suatu kemajuan dalam prediksi Behaviorial Intentions to Use (BIU) untuk Hedonic-

Motivation System (HMS) dari model penerimaan teknologi yang sudah ada 

(bentuk model terdapat pada Gambar 2.8). Teori ini memungkinkan untuk 

digunakan sebagai kontribusi utama dalam penelitian dan praktek. Dengan 

mengganti aspek joy menjadi motivasi intrinsik aspek Cognitive Absroption (CA) 

yang lebih luas, yang mencakup aspek joy sebagai sub-bagian di dalamnya, 

sehingga penggunaan HMS lebih komprehensif dibandingkan penelitian 

sebelumnya karena joy adalah salah satu dari beberapa aspek motivasi intrinsik 

dalam konteks ini. Selain itu, konsep motivasi intrinsik dijadikan sebagai sub-

bagian dari CA, seperti dalam flow theory, yang merupakan dasar teori CA. 

Aplikasi dari motivasi intrinsik ini memberikan peningkatan teoretis karena pada 

kenyataannya, joy, curiosity, control, dan immersion tidak selalu muncul secara 
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menyeluruh, muncul pada waktu yang sama, atau memiliki teori dulu-mendahulu 

atau mekanisme kausal yang sama. Hasil empiris dari penelitian mengonfirmasi 

posisi teoretis ini. Peningkatan dalam pemodelan ini memberikan pemahaman yang 

lebih baik terhadap aspek yang membangun paling berkontribusi dan tidaknya 

terhadap BIU untuk HMS tertentu. Joy dan curiosity memiliki peran penting dalam 

memprediksi nilai BIU dan Perceived Ease of Use (PEOU) tidak mempengaruhi 

BIU sama sekali. Sebaliknya, itu sepenuhnya dimediasi oleh Percieved Usefulness 

(PU), joy, dan curiosity. Aspek control dan immersion tidak memiliki dampak 

signifikan pada BIU (Lowry dkk., 2013). 

 
Gambar 2.8. Gambar Rancangan Model HMSAM (Lowry dkk., 2013) 

 

PEOU adalah tingkat kepercayaan seseorang dalam menggunakan sistem 

tertentu dengan rasa bebas dari usaha. Sesuai dengan definisi dari ease yakni 

kebebasan dari kesulitan atau usaha keras. Usaha adalah suatu sumber daya terbatas 

dari seseorang yang dapat dialokasikan untuk berbagai aktivitas yang menjadi 

tanggung jawabnya (Davis, 1989). 
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PU didefinisikan sebagai tingkat seseorang percaya bahwa penggunaan 

sistem meningkatkan kinerja pekerjaan dalam konteks ini, belajar bangun ruang 

(Davis, 1989).  

Curiosity adalah sejauh mana penggunaan membangkitkan rasa ingin tahu 

sensorik dan kognitif dari penggunanya (Argawal & Karahanna, 2000). 

Joy adalah sejauh mana aktivitas penggunaan komputer dianggap membawa 

kesenangan dan kegembiraan untuk kepentingan mereka sendiri, terlepas dari 

tujuan sistem tersebut dibuat (Argawal & Karahanna, 2000). 

Aspek control adalah persepsi pengguna untuk menguasai dan 

mengendalikan dalam interaksi tersebut (Argawal & Karahanna, 2000). 

Focused immersion adalah pengalaman keterlibatan total yang mana 

tuntutan perhatian lainnya terabaikan (Argawal & Karahanna, 2000). 

 

2.8 Likert Scale 

Menurut Likert (1932) diperlukan beberapa statement untuk digunakan 

dalam setiap form untuk meraih keandalan yang diinginkan. Skala Likert digunakan 

untuk mencari tanggapan bertingkat terhadap serangkaian pernyataan untuk menilai 

sikap, nilai, keadaan internal, dan penilaian orang lain tentang perilaku mereka 

sendiri atau orang lain dalam penelitian maupun praktik klinis (Mellor & Moore, 

2013). Skala Likert yang berisi pertanyaan seputar masalah psikologis dan perilaku 

umum dan ditujukan kepada anak berumur 4-16 ideal dengan menggunakan tiga 

ukuran (Goodman, 1997). 

Rumus menghitung hasil kuesioner skala Likert sesuai Darmadi (2011) 

adalah sebagai berikut. 
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𝑇 = 𝑃𝑛 

…(2.10) 

Dengan T adalah total jumlah panelis yang memilih dan Pn adalah pilihan 

angka skor likert. Setiap hasil pilihan dijumlahkan dalam total skor.  

Untuk menginterpretasikan skor perhitungannya, dicari skor terendah 

dinotasikan X dan skor tertinggi yang dinotasikan Y. Penilaiannya menggunakan 

rumus berikut. 

𝑋 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 ∗ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠 

𝑌 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 ∗ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠 

…(2.11) 

Rumus Indeks digunakan untuk mencari penilaian interpretasi panelis 

terjabarkan sebagai berikut. 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 (%) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑌
∗ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠 

…(2.12) 

Diperlukan perhitungan untuk mengetahui interval dan interpretasi 

persentase agar penilaian dapat diketahui. Rumus interval adalah sebagai berikut. 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
100

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡
 

…(2.13) 

 Hasil perhitungan indeks kemudian dibandingkan dengan kriteria 

interpretasi skor sesuai interval untuk menentukan kategorinya. 
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