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ABSTRAK 

 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sekarang ini sangat cepat, sejalan dengan perkembangan 

zaman penggunaan teknologi semakin meningkat dan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu proses 

belajar mengajar. Media pembelajaran turut mengikuti perkembangan teknologi, mulai dari teknologi cetak, audio, 

komputer sampai teknologi gabungan antara teknologi cetak dengan komputer. Saat ini media pembelajaran hasil 

gabungan teknologi cetak dan komputer dapat diwujudkan dengan media teknologi Augmented Reality (AR). 

Augmented Reality merupakan upaya penggabungan dunia nyata dan dunia virtual melalui sebuah perangkat-

perangkat program tertentu sehingga batas antara keduanya sangat tipis. Teknologi Augmented Reality dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran multimedia termasuk media pembelajaran pada mata pelajaran biologi 

kelas X SMA. Diharapkan dengan adanya media pembelajaran menggunakan teknologi Augmented Reality ini dapat 

dijadikan alternatif yang membuat pengguna tertarik untuk mempelajarinya. Pada penelitian ini digunakan Game 

Engine UNITY untuk membangun aplikasi berbasis android serta Vuforia SDK agar aplikasi yang dibangun dapat 

menjadi aplikasi berteknologi Augmented Reality. Untuk pemodelan gambar yang meliputi materi biologi  X SMA 

secara 3D dibuat menggunakan perangkat lunak Blender. Media pembelajaran dengan teknologi Augmented Reality 

ini dapat dijalankan pada platform android minimal versi 4.2, diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat 

mempermudah proses pembelajaran dan menambah minat belajar penguna. 

 
Kata kunci : Android, Augmented Reality, Biologi , UNITY, Vuforia 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Biologi merupakan salah satu cabang IPA yang 

membahas tentang mahluk hidup. Salah satu objek dan 

permasalahan dalam bidang biologi, yaitu tingkat 

organisasi kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, semua 

mahluk hidup memiliki tingkat kehidupan yang 

berbeda-beda.  

Penyampaian materi tentang biologi sendiri 

masih menggunakan media seperti papan tulis dan 

gambar-gambar yang terdapat pada buku. Sementara 

materi biologi ini sulit untuk ditemukan dilingkungan 

nyata, sehingga banyak siswa yang kesulitan dalam 

memvisualisasikan pelajaran biologi dalam kehidupan 

nyata. Media pembelajaran biologi dapat dibuat 

dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality 

yang diaplikasikan kedalam perangkat mobile android 

Augmented Reality (AR) adalah teknologi di bidang 

multimedia yang dapat menggabungkan sebuah atau 

beberapa objek 3D ke dalam lingkungan nyata 

menggunakan media kamera. Berdasarkan masalah 

yang dipaparkan, penulis akan melakukan penelitian 

untuk membuat media pembelajaran augmented reality 

biologi untuk siswa kelas x SMA , dengan aplikasi ini 

diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif media 

pembelajaran pengenalan materi biologi SMA kelas X, 

sehingga dapat meningkatkan minat belajar terhadap 

salah satu materi di pelajaran biologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

terdapat perumusan masalah yaitu bagaimana  

merancang dan membangun Pemanfaatan teknologi 

Augmented Reality untuk  membantu siswa dalam 

memvisualisasikan materi biologi kelas X SMA? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki bahasan atau ruang 

lingkup penelitian yang mencangkup: 
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a. Aplikasi ini dijalankan menggunakan 

perangkat media smartphone dengan sistem 

operasi android. 

b. Aplikasi ini dapat menampilkan objek visual 

materi biologi secara tiga dimensi. 

c. Pembuatan objek 2D menggunakan adobe 

photosop, pembuatan objek 3D menggunakan 

blender, serta menggunakan library vuforia 

SDK dan Unity 3D untuk menggabungkan 

dan menampilkan objek maya ke dalam 

lingkungan augmented reality.  

Materi yang disajikan dalam aplikasi ini mencakup 

beberapa materi  diantaranya materi mengenai virus, 
bakteri, Protista dan jamur. 

 
1.4 Tujuan Peneletian 

Penelitian ini bertujuan untuk Merancang dan 

membangun sistem untuk pemanfaatan teknologi 

augmented reality untuk media pembelajaran biologi 

siswa x SMA. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari aplikasi media pembelajaran 

augmented reality mengenai biologi adalah: 

a. Mempermudah siswa dalam mempelajari 

materi biologi secara 3D. 

b. Mempermudah siswa dalam 

memvisualisasikan bentuk mahluk hidup 

dalam materi biologi.  

 

2. KAJIAN HASIL PENELITIAN 

 
2.1 Kajian Hasil Penelitian 

Beberapa hasil penelitian yang pernah di lakukan olih 

peneliti sebelumnya dan menjadi acuan sumber 

refrensi dalam penelitian ini adalah : 

[1] Adami, F. Z. dan Budihartanti, C., (2016), 

pernah melakukan penelitian dengan membuat sistem 

penerapan teknologi augmented reality pada media 

pembelajaran sistem pencernaan pada organ tubuh 

manusia berbasis android, penelitian ini digunakan 

untuk memaksimalkan proses belejar siswa mengenai 

organ sistem pencernaan pada manusia. Dari penetian 

tersebut menggunakan teknologi markerless 

augmented reality dengan  memanfaatkan kamera 

smartphone kemudian mendeteksi marker yang telah 

di dicetak, fitur yang disediakan dalam sistem tersebut 

diantaranya terdapat 3D model dan materi 

pembelajaran sistem pencernaan pada organ tubuh 

manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

waterfall. Aplikasi ini berjalan di smartphone berbasis 

androidi. 

[2] Santoso, A. dan Noviandi, E., (2014), 

melakukan penelitian dengan membuat sistem rancang 

bangun aplikasi pembelajaran organ tubuh berbasis 

augmented reality, dalam penelitian ini aplikasi yang 

dibuat menggunakan library ARtoolkit, ARtoolkit 

menggunakan tehnik visi Komputer untuk 

mengkalkulasikan sudut pandang kamera nyata ke 

marker yang nyata. fitur yang di sediakan dalam sistem 

tersebut diantaranya terdapat informasi cara 

penggunaan aplikasi, materi mengenai anatomi tubuh 

manusia dan 3D model untuk memvisualisasikan 

materi. 

[3] Wardani, S., (2015), pernah melakukan 

penelitian dengan judul pemanfaatan teknologi 

augmented reality untuk pengenalan aksara jawa pada 

anak, dalam penelitian ini aplikasi yang dibuat 

menggunakan library ARtoolkit dan marker. Dalam 

sistem ini ARtoolkit digunakan dalam pelacakan video 

untuk menghitung posisi kamera webcam yang nyata 

dan mengorientasikan pola pada kertas posisi marker 

secara realtime. Setelah kamera yang asli telah 

diketahui, maka virtual kamera dapat diposisikan pada 

titik yang sama dan objek 3D akan ditampilkan di atas 

marker yang telah didesain. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode Microsoft Solution 

Framework (MSF) adalah metode perancangan dan 

pengembangan aplikasi yang diperkenalkan oleh 

sebuah vendor software besar yaitu Microsoft 

Corporation. 

 

2.2 Dasar Teori 

 

2.2.1 Augmented Reality 

[4] Menurut Silva, R., (2003),   augmented reality 

(AR) merupakan  sebuah istilah untuk lingkungan 

yang membangun dunia nyata dan dunia maya serta 

dibuat oleh computer sehingga batas antara keduanya 

menjadi sangat tipis. Pada augmented reality terdapat 

beberapa aspek dasar konsep utama dari teknologi ini 

diantaranya kombinasi anatara dunia nyata dan dunia 

maya serta interaksi secara real time. Penggabungan 

benda nyata dan maya dimungkinkan dengan 

teknologi tampilan yang sesuai, interaktivitas 

dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input 

tertentu. 

 

2.2.2 Aplikasi Mobile 

[4] Irwandi, P. dan Effendi, R., (2016), mobile 

aplications adalah aplikasi perangkat lunak yang 

dibuat khusus untuk dijalankan di dalam teblet dan 

juga smartphone. Umumnya, developer mobile apps 

memerlukan IDE (integreted development 

environments) dan juga SDK (standart development 

kit) untuk pengembangan dari mobile aplications itu 

sendiri. Pada saat ini, pada smartphone  dan juga 

tablet, ada satu aplikasi yang berguna untuk 

menyediakan berbagai macam  aplikasi yang dapat 

dijalankan  di device  disebut sebagai store. 



 

 

2.2.3 Unity 3D 

[5] Roedavan, R., (2014), menjelaskan bahwa Unity 

adalah sebuah game engine yang memungkinkan 

seseorang maupun tim, untuk membuat sebuah games 

3D dengan mudah dan cepat. Unity berbasis cross-

platform, Unity dapat digunakan untuk membuat 

sebuah game yang bisa digunakan pada perangkat 

komputer, smartphone Android, iPhone, PS3, dan 

bahkan X-BOX. 

 

2.2.4 Android 

[6] Irwandi, P. dan Effendi, R., (2016), android adalah 

sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 

yang mencakup sistem operasi  middleware dan 

aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi 

para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka.  

 

2.2.5 Blender 3D 

[7] Hendratman, H., (2015), Blender 3D adalah 

perangkat lunak sumber terbuka (open source) 

pengolahan grafis komputer yang dikembangkan oleh 

neogeo. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat 

film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D 

interaktif dan permainan video. Blender memiliki 

beberapa fitur termasuk pemodelan 3D, penteksturan, 

penyunting gambar bitmap, digital sculpting serta 

masih banyak lagi lainnya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 
3.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan untuk 

menyelesaikan penelitian ini, yaitu: 

 
3.1.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan 

semua data yang dibutuhkan oleh peneliti agar 

penelitian ini dapat terselesaikan sesuai harapan. Ada 

beberapa cara yang dilakukan peneliti untuk bisa 

mengumpulkan data yang dibutuhkan, Antara lain : 

a. Wawancara  

Metode ini berkaitan dengan pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab secara langsung 

mengenai gambaran umum mengenai biologi 

SMA kelas X dan informasi yang mendetail. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana interaksi siswa terhadap mata 

pelajaran biologi dan bagaimana cara siswa 

mengimplementasikan. 

c. Studi Pustaka dan Literatur 

Dengan pengumpulan informasi dari berbagai 

sumber seperti jurnal, buku, atapun sumber 

tertulis lainya yang dapat menjadi referensi guna 

membantu penulis dalam menyelesaikan 

penelitian.  

 

3.3 Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat 

Keras 

Perangkat pendukung dalam terwujudnya pembuatan 

sistem aplikasi ini meliputi perangkat keras dan 

perangkat lunak pada Tabel 1. 

Tabel 1 Perangkat Keras Pembuatan Sistem 

Processor Intel Core i5 

Memory 8GB RAM 

Harddisk 1TB 

VGA Intel HD Graphics 

Monitor Display 14 Inch 

 

Sedangkan untuk perangkat lunak yang digunakan 

dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 2 Perangkat Lunak Pembuatan Sistem 

Perangkat 

Lunak 

Versi Keterangan 

Unity 2018 2.11f1 (64-bit) Aplikasi yang 

digunakan untuk 

membuat 

keseluruhan sistem 

aplikasi dan fitur 

Augmented Reality. 

Blender 3D 2.79b Aplikasi yang 

digunakan untuk 

membuat objek  

dalam bentuk 3D 

Sublime Text 3 Merupakan tools 

editor untuk menulis 

program /script. 

Xampp Xampp v.3.2.2 Untuk menyimpan 

data dan juga 

sebagai server. 

Photosop Adobe Photosop 

Cs6  

Merupakan Aplikasi 

desain grafis yang 

digunakan untuk 

membuat tampilan 

user interface 

 

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

SISTEM 
4.1 Analisis Sistem yang Berjalan 

Sistem yang akan di analisis adalah sistem yang saat 

ini sedang berjalan dalam proses belajar mengajar 

mengenai pelajaran biologi kelas X SMA. Yang 

bertujuan untuk mempermudah dalam mengevaluasi 

permasalahan dan kelemahan yang sedang berjalan 

agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan 

dan dapat mengatasi permasalahan yang ada Untuk 

mengetahui sistem  yang sedang berjalan dan 

mempelajari ssistem yang ada, di perlukan suatu 

penggambaran aliran-aliran informasi dari bagian-

bagian yang terkait baik dari dalam maupun luar 

sistem. Hal ini memudahkan kita untuk memahami 

informasi yang didapat dan dikeluarkan oleh sistem itu 

sendiri. Adapun aliran proses belajar mengajar yang 

berjalan di kelas X SMA adalah sebagai berikut : 



 

 

a. Guru menjelaskan materi biologi kepada 

siswa. 

b. Siswa mengajukan pertanyaan jika belum 

paham. 

c. Guru kembali menjelaskan tentang materi 

yang belum di pahami siswa tersebut. 

d. Siswa sudah paham dengan apa yang 

dijelaskan guru. 

Adapun aliran sistem proses belajar mengajar 

mengenai pelajaran biologi tersebut dapat dilihat pada 

gambar 4.1. 

 

4.2 Analisis Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa proses pembelajaran biologi X SMA  

tersebut membutuhkan aplikasi media pembelajaran 

biologi, oleh karena itu, peneliti ingin membuat sebuah 

aplikasi media pembelajaran biologi X SMA 

menggunakan teknologi  Augmented Reality 

diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat 

membantu guru dalam proses, belajar mengajar 

tentang materi biologi X SMA . Selain itu dengan 

adanya aplikasi ini diharapkan dapat menarik minat 

belajar siswa dari  pada menggunakan media cetak 

 

4.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

Tahapan selanjutnya adalah proses pengumpulan 

kebutuhan terhadap siste. Pada tahap ini, fitur-fitur apa 

saja yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan sistem yang 

digunakan dalam implementasi teknologi Augmented 

Reality sebagai media  pembelajaran  biologi X SMA 

ini adalah sebagai berikut:  

 

4.3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem 

Analisis kebutuhan secara fungsional merupakan 

analisis mengenai kebutuhan yang terkait dengan 

fasilitas yang dibutuhkan oleh isistem secara umum. 

Berikut ini merupakan kebuthan fungsional yang 

diperlukan pada aplikasi media pembelajaran biologi 

X SMA: 

a. Aplikasi dapat menampilkan animasi materi 

biologi dalam bentuk tiga dimensi (3D) serta 

deskripsi penjelasan tentang materi tersebut. 

b. Aplikasi dapat menampilkan soal/kuis seputar 

materi biologi sehingga dapat membantu 

pengguna dalam mengukur tingkat 

pemahamanya. 

c. Pihak yang menggunakan aplikasi ini adalah 

siswa-siswi SMA kelas X. 

4.4 Rancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan untuk memberikan 

gambaran umum tentang sistem aplikasi yang akan 

dibuat sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan kebutuhan. Rancangan ini mengidentifikasi 

komponen-komponen sistem informasi yang akan 

dirancang secara rinci menggunakan perancangan 

UML (Unified Modeling Language). Desain 

rancangan dapat dilihat pada gambar 1. 

 
 

Gambar 1 Desain Rancangan Sistem 

Seperti pada gambar di atas dalam aplikasi media 

pembelajaran augmented reality biologi ini terdapat 

admin dan pengguna, admin mengelola data yang 

kemudian disimpan ke dalam database melalui 

internet, selanjutnya pengguna menerima data dari 

internet yang diambil dari database. Admin bertugas 

untuk mengelola materi kuis, dan deskripsi yang akan 

ditampilkan ke dalam interface pengguna melalui 

internet, karena materi bersifat dinamis jadi dapat 

diubah sewaktu waktu, sedangkan pengguna adalah 

interface untuk menampilkan materi,  kuis dan 

deskripsi serta terdapat objek 3D dan marker yang 

bersifat static sehingga tidak dapat diubah-ubah.  

4.5 Rancangan UML (Unified Modeling 

Language) 

UML digunakan untuk menjelaskan, memebrikan 

spesifikasi, merancang, memebuat model, dan 

mendokumentasikan aspek-aspek dari sebuah sistem. 

 

4.5.1 Use Case Diagram 

a. Use Case Diagram Admin 

Admin bertugas untuk mengolah data yang akan 

diproses oleh sistem dan akan di tampilkan ke dalam 

aplikasi media pembelajaran. Berikut merupakan use 

case diagaram admin dapat dilihat pada gambar 2. 



 

 

 

Gambar 2 Uce Case Diagram Admin 

 

b. Uce Case Diagram Pengguna 

Pengguna aplikasi media pembelajaran ini 

ditunjukan untuk siswa kelas X SMA. Berikut 

merupakan use case diagram pengguna yang dapat 

dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3 Use Case Diagram Siswa 

 

4.5.2 Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika 

diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan 

merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek.  

a. Class Diagram Admin 

Diagram class admin yang terbentuk, terdapat 

beberapa kelas objek yang nantinya dapat di panggil 

untuk digunakan. Adapun kelas yang terbentuk di 

antaranya yaitu Kuis, Konten/Materi, Gambar dan 

Detail Biologi. Berikut class diagram admin dapat 

dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Class Diagram Admin 

b. Class Diagram Pengguna 

Berikut class diagram aplikasi media pembelajaran  

biologi ditunjukan pada gambar 5. 

 

 

Gambar 5 Class Diagram 

 

4.5.3 Sequence Diagram 

Squence diagram AR Biologi menggambarkan 

interaksi antar masing-masing objek pada saat memilih 

menu aplikasi pembelajaran biologi yang kemudian  

menampilkan halaman Menu materi biologi. Squence 

Diagram dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 



 

 

 

Gambar 6  Sequence Diagram AR Biologi  

 
4.5 Rancangan Menu Dan Antar Muka 

Antarmuka atau user interface adalah sebuah media 

yang akan menghubungkan antara manusia dengan 

komputer agar dapat saling berinteraksi. Rancangan 

antarmuka ini menggambarkan hubungan setiap 

halaman dan juga menjelaskan bagaimana arah 

komunikasi antar halaman. Tujuan dari perancangan 

ini agar aplikasi menjadi lebih menarik, mudah 

dipahami, dan mudah digunakan. 

 

 

Gambar 7 Rancangan Halaman AR Biologi 

 

5. IMPLEMENTASI SISTEM 
 

5.1 Implementasi 

Implementasi merupakan tahapan lanjutan dari tahap 

perancangan yang sudah dilakukan atau dengan kata 

lain implementasi digunakan untuk menterjemahkan 

keperluan perangkat lunak ke dalam bentuk 

sebenarnya yang dimengerti oleh komputer atau 

perangkat yang digunakan. Pada tahap implementasi 

ini akan dijelaskan mengenai perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), file-file 

tampilan aplikasi dan potongan script yang digunakan 

dalam membangun sistem ini. 

 

 

5.2 Implementasi Pengguna 

Pihak yang menggunakan sistem atau aplikasi ini 

siswa dan guru yang memiliki perangkat mobile 

berbasis android dengan minimal Operating System 

Kitkat. Implementasi halaman utama merupakan 

penerapan perancangan halaman yang akan 

menampilkan pada siswa/guru beberapa pilihan menu 

yaitu  menu Materi, menu Evaluasi, menu Tentang dan 

menu Panduan.  

 

 

Gambar 1 Tampilan Menu Utama 

 

Gambar 20 Tampilan AR Dengan Objek 3D 

 

6. PENUTUP 
 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan 

rumusan masalah dari aplikasi Augmented reality 

media pembelajan biologi SMA kelas X, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa telah berhasil dibangun 

aplikasi pembelajaran Augmenetd reality biologi SMA 

kelas X, aplikasi dibangun dengan cara menggunakan 

vuforia, blender3D, game engine unity3D, dan adobe 
photosop cs6, dimana aplikasi blender3D ini 

digunakan untuk membuat modeling 3D yang akan di 

tampilkan dalam aplikasi, selanjutnya untuk adobe 

photosop cs6 digunakan untuk mendesain tampilan 



 

 

atau user interface yang akan digunakan dalam 

aplikasi, dan hasil dari kedua aplikasi tersebut 

kemudian digabungkan kedalam game engine unity3D 

yang nantinya akan disusun menjadi sebuah aplikasi, 

agar aplikasi tersebut bisa menampilakan Augmented 

reality dibutuhkan sebuah library tambahan yaitu 

library vuforia dimana vuforia ini digunakan untuk 

mengenali gambar marker dan objek 3D, dalam 

aplikasi ini pengguna bisa secara langsung 

memvisualisasikan pelajaran biologi dalam kehidupan 

nyata. Aplikasi ini mampu menampilkan objek visual 

materi biologi secara tiga dimensi dengan 

menggunakan marker serta memiliki penjelasan 

mengenai materi yang disajikan dan disertai dengan 

evaluasi materi 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang penulis sampaikan untuk 

pengembang selanjutnya supaya menjadi lebih baik, 

yaitu : 

a. Menggunakan metode cloud pada objek 

3D supaya objek 3D dapat di perbarui 

lebih menghemat ukuran dari aplikasi.  

b. Penambahan animasi pada objek 3D 

supaya pengguna lebih tertarik untuk 

belajar.  

c. Dapat diterapkan di berbagai Sistem 

Operasi 
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