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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tabel 2. 1 Tabel Tinjauan Pustaka 

Penulis Judul Aplikasi Sifat 

Tias Pito 

Wardani 

Aplikasi 

Pembelajaran 

Matematika Dasar 

Kelas VI SD 

Berbasis Web Menampilkan materi, 

soal kuis dan jawaban 

yang disajikan 

Yosep Ewaldus 

Sonlai 

Aplikasi 

Pembelajaran 

Matematika  Untuk 

Siswa Kelas VI SD 

Berbasis 

Desktop 

Menampilkan materi, 

soal kuis dan jawaban 

yang disajikan 

Akhmad Septian 

Nugroho 

Aplikasi 

Pembelajaran 

Matematika  Untuk 

Siswa Kelas VI SD 

Berbasis 

Desktop 

Menampilkan materi, 

soal kuis dan jawaban 

yang disajikan 

Darwis Aplikasi 

Pembelajaran 

Berbasis Mobile Menampilkan materi, 

soal kuis dan jawaban 
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Matematika  Untuk 

Siswa Kelas IV SD 

yang disajikan serta 

video tutorial pengerjaan 

soal 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Matematika 

 Matematika merupakan ilmu yang penting dalam kehidupan, Matematika 

menurut kline (2008) mengatahkan bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan 

menyendiri yang dapat sempurnah karena diri sendiri, tetapi adanya matematika itu 

untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahnnya. 

Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. oleh karena itu logika 

adalah dasar untuk untuk terbentuknya matematika. 

 Kenapa matematika karena matematika merupakan keterampilan dasar dalam 

kehidupan dan aplikasinya yang bertebaran di seluruh lapisan masyarakat. 

Mengerjakan Matematika dengan keseriusan merupakan aspek penting dari 

pendidikan yang berhasil dan perlu perencanaan yang  tepat dari masa anak-anak 

sampai dewasa karena matematika memang sangat penting bagi kehidupan.  

2.2.2 Android 

 Android adalah sistem berbasis linux yang dirancang untuk perangkat seluler 

layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya 

dikembangkan oleh android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Google
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kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada 

tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari 

perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang 

bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android 

pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. 

Android Lollipop adalah versi stabil terbaru dari sistem operasi android yang 

dikembangkan oleh google, yang pada saat ini mencakup versi antara 5.0 dan 5.1. 

diresmikan pada 25 Juni 2014 saat google I / O, dan tersedia secara resmi melalui 

over-the-air (OTA) update pada tanggal 12 november 2014, untuk memilih perangkat 

yang menjalankan distribusi android dilayani oleh google (seperti perangkat nexus 

dan google play edition). Kode sumbernya dibuat tersedia pada 3 november 2014. 

Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam rilis lollipop adalah user interface 

yang didesain ulang dan dibangun dengan yang dalam bahasa desain disebut sebagai 

"material design". Perubahan lain termasuk perbaikan pemberitahuan, yang dapat 

diakses dari lockscreen dan ditampilkan pada banner di bagian atas screen. Google 

juga membuat perubahan internal untuk platform, dengan android runtime (ART) 

secara resmi menggantikan Dalvik untuk meningkatkan kinerja aplikasi, dan dengan 

perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan 

baterai, yang dikenal secara internal sebagai project volta. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_keras_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_terbuka
https://id.wikipedia.org/wiki/HTC_Dream
https://id.wikipedia.org/wiki/HTC_Dream
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi_android
https://id.wikipedia.org/wiki/Nexus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Play_edition&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Material_design&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_Runtime_%28ART%29&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Dalvik_%28perangkat_lunak%29
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Project_Volta&action=edit&redlink=1


8 

 

2.2.3 Unity 3D 

  Unity 3D merupakan sebuah tools yang terintegrasi untuk membuat bentuk 

objek 3D pada video games atau untuk konteks interaktif. Lingkungan dari 

pengembangan Unity 3D berjalan pada Microsoft Windows dan Mac Os X, serta 

aplikasi yang dibuat oleh Unity 3D dapat berjalan pada Windows, Mac, Xbox 360, 

Playstation 3, Wii, iPad, iPhone dan tidak ketinggalan pada platform Android, Unity 

juga dapat membuat game berbasis browser yang menggunakan Unity web player 

plugin, yang dapat bekerja pada Mac dan Windows, tapi tidak pada Linux (Mutia dan 

Djuniadi, 2015). 

2.2.4 GUI 

  System GUI (juga dikenal sebagai IMGUI) merupakan fitur yang sepenuhnya 

tepisah dengan Sistem main UI yang berbasis GameObject pada Unity. IMGUI 

adalah system GUI yang berbasis pengkodean atau script, dan bertujuan sebagai alat 

bantu untuk programmer. Hal ini dikenalkan melalui pemanggilan fungsi OnGUI 

pada setiap Script yang di implementasikan hhtps://dosc.unity3d.com) 

2.2.5 C# 

  C# atau yang dibaca C sharp adalah bahasa pemrograman sederhana yang 

digunakan untuk tujuan umum, dalam artian bahasa pemrograman ini dapat 

digunakan untuk berbagai fungsi misalnya untuk pemrograman server-side pada 

website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game dan 

sebagainya. Selain itu C# juga bahasa pemrograman yang berorientasi objek, jadi C# 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrograman_berorientasi_objek
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juga mengusung konsep objek seperti inheritance, class, polymorphism dan 

encapsulation.  

Dalam prakteknya C# sangat bergantung dengan framework yang disebut .NET 

Framework, framework inilah yang nanti digunakan untuk mengcompile dan 

menjalankan kode C#. C# dikembangkan oleh Microsoft dengan merekrut Anders 

Helsberg  (https://www.codepolitan.com/Pengenalan-bahasa pemrograman). 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://id.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://www.codepolitan.com/Pengenalan-bahasa

