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Abstract 

Classification of animal groups like phylum is one of the learning materials of 

10th grade in the high school. The difficulty level of the material is relatively high, 

moreover the limitations of existing media is potentially obstructing the learning process 

in. Therefore,it require a learning media to facilitate the learning process, which is can 

be easily taken anywhere. Based on that, this research conduct a learning media that 

explain a relationship between animal and their environmental , by applying augmented 

reality technologies in the android mobile devices.This development of research are use 

the prototype method. Through this learning media, the learning process in class  would 

be facilitated. 
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Abstrak 

 Klasifikasi hewan berdasarkan kelompok filum merupakan salah satu materi 

pembelajaran di Sekolah Menengah Atas kelas X. Tingkat kesulitan materi yang relatif 

tinggi dengan keterbatasan media pembelajaran yang ada menyulitkan siswa dalam 

proses pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang 

memudahkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas serta bisa dibawah kemana saja 

dengan mudah. Berdasarkan hal itu maka dibuat aplikasi augmented reality yang 

menjelaskan hubungan antara hewan dan lingkungan berdasarkan filum dengan 

memanfaatkan teknologi augmented reality pada perangkat mobile android. 

Pengembangan penelitian ini menggunakan metode prototype. Melalui media 

pembelajaran ini akan mempermudah proses pembelajaran siswa dikelas. 

 

Kata Kunci : Media Pembelajaran,  Augmented Reality, Android, Klasifikasi Filum 
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1. Pendahuluan 

Media pembelajaran secara umum dapat di artikan sebagai alat bantu yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar. Banyak batasan tentang media, 

Association of Educationand Communication Technology (AECT) memberikan 

pengertian tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dan informasi. Oleh karena itu disarakan dalam proses 

belajar mengajar sebaiknya menggunakan variasi media pembelajaran yang 

berbeda. Semakin banyak alat indra yang terlibat dalam proses belajar diyakini 

semakin besar kemungkinan untuk dimengerti oleh pelajar [1]. 

Ada dua hal penting dalam pembaruan aspek pembelajaran  yaitu pembaruan 

dalam pendekatan pembelajaran, yang menyangkut esensi, materi dan metode 

pembelajaran serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah 

berkembang untuk menunjang tercapainya pembaruan stategi dan teknik 

pembelajaran [2].  

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi memiliki daya tarik 

tersendiri bagi banyak orang. Banyak hal dapat dilakukan dengan mudah berkat 

suatu teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan media 

pembelajaran. Jika dikemas dengan bentuk yang menarik, penggunaan teknologi 

yang ada sekarang akan menghasilkan sebuah media pembelajaran yang menarik 

bagi para pelajar. Biologi yang merupakan salah satu mata pelajaran di tingkat 

sekolah menengah atas memiliki kendala tersendiri dalam proses pembelajaran 

karena terkait dengan tingkat kerumitan materi yang tinggi serta dibutuhkan 

banyak alat peraga untuk mendukung proses pembelajaran. Berdasarkan latar 

belakang yang ada maka munculah keinginan untuk membuat sebuah aplikasi 

berbasis augmented reality yang menggambarkan hubungan antara hewan dan 

lingkungan berdasarkan filum berbasis android. Android dipilih karena dari hasil 

wawancara penggunaaan smartphone di sekolah menunjukan bahwa penggunaan 

smartphone android yang paling dominan. Filum hewan dipilih karena dari hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran biologi dan pembagian 

kuesioner tanya jawab terhadap 28 siswa kelas X IA 2 menunjukan bahwa materi 

klasifikasi hewan berdasarkan kelompok filum merupakan materi yang memiliki 

tingkat kesulitan tertinggi dibandingkan materi yang lain. 

2. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian sebelumnya yang  berjudul “Visualisasi 3D Sistem 

Pencernaan Pada Manusia”  yang dilakukan oleh Faddliyana Fadjri, menyatakan 

proses pembelajaran di lingkungan pendidikan yang masih cenderung 

menggunakan cara yang statis dengan menggunakan buku dan kertas 

memungkinkan kejenuhan, bersifat monoton secara visual dan kurang efisien. 

Oleh karena dibuat media pembelajaran mengenai Sistem Pencernaan Pada 

Manusia yang terdapat dalam materi IPA kelas XI dengan memanfaatkan 

komponen–komponen multimedia seperti 3D model, gambar dan video yang 

dibuat menjadi bahan pembelajaran interaktif sehingga mempermudah pengguna 

dalam memperoleh informasi yang disampaikan [3]. 

Penelitian lain yang menggunakan augmented reality adalah “Desain dan 

Implementasi Media Pembelajaran Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis  



2 
 

Makanan Menggunakan Teknologi Augmented Reality pada Mobile Android OS “ 

yang diujicoba pada 27 anak kelas IV IPA menunjukan hasil yang lebih baik pada 

kelompok siswa yang belajar mennggunakan media pembelajaran augmented 

reality dibandingkan yang menggunakan buku ajar biasa[4]. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya 

dimana pada penelitian ini  memanfatkan teknologi augmented reality untuk 

menunjukan keterkaitan antara hewan dan lingkungan, materi bahan ajar 

mengenai klasifikasi hewan berdasarkan filum juga akan dimasukan di dalam 

aplikasi. Selain itu penambahan fitur suara pada model 3D model lingkungan 

sehingga terkesan lebih interaktif.  

Media pembelajaran berasal dari dua kata yaitu media dan pembelajaran. 

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harafiah berarti tengah, 

perantara atau pengantar. Media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau sikap dan media sebagai 

perantara antara sumber dan penerima[5].  

 Media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu 

digunakan untuk perorangan, kelompok atau kelompok pendengar yang besar 

jumlahnya yaitu memotivasi minat dan tindakan, menyajikan informasi dan 

memberi instruksi [6]. 

Hewan merupakan salah satu makluk hidup yang paling banyak di dunia. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jenis fauna terbanyak. Dengan 

banyaknya jenis hewan, maka hewan pun diklasifikasikan ke dalam beberapa 

kelas yang berbeda. Kurang lebih 25 – 30 filum (cabang) hewan dikumpulkan 

dalam satu kindom animalia. Suatu organisme dikategorikan sebagai hewan 

apabila memiliki beberapa kriteria yaitu a) Tidak berklorofil atau bersifat hetrotrof 

atau tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. b) Mampu berpindah tempat / 

menggerakan salah satu bagian tubuh yang berhubungan dengan bagian tubuh 

lain. c) Multiseluler. d) Sel bernukleus, tidak memiliki dinding sel [7]. 

Hewan dapat dikelompokan berdasarkan beberapa kriteria yaitu ada 

tidaknya tulang belakang, tipe simetri tubuh, jumlah lapisan lembaga, tipe rongga 

tubuh  dan cara pengaturan suhu tubuh. Sebagai makhluk hidup hewan tentu saja 

memiliki habitat dan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Setiap hewan dari 

filum yang berbeda memiliki ciri lingkungan hidupnya sendiri. Lingkungan 

hewan tinggal berpengaruh pada kelangsungan hidupnya. Misalnya suhu dan 

kelembapan. Contohnya filum mollusca yang cenderung hidup di daerah laut 

sedangkan filum chordata yang cenderung hidup di hutan dan daerah pepohonan 

[8]. 

 Augmented Reality adalah teknologi yang mampu mengabungkan benda 

maya dua dimensi dan tiga dimensi. Teknologi ini mampu mempresentasikan 

objek dunia maya  buatan manusia seperti animasi object ke dalam dunia atau 

lingkungan nyata. Paul Milgram and Fumio Kishino merumuskan beberapa 

defenisi menggambarkan AR sebagai garis yang ada antara dunia nyata dan dunia 

virtual[9].  

Komponen-komponen augmented reality terdiri dari input. Input pada 

augmented reality dapat berupa object 2D maupun 3D, sebagai  contoh marker, 
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gambar 2D, gambar 3D, sensor wifi, sensor gerakan dan GPS. Kamera digunakan 

sebagai alat perantara untuk input dan output dapat berupa monitor dan monitor 

ponsel. 

Android merupakan sistem operasi open source yang bisa di jalankan di 

berbagai macam platform seperti televisi, handphone, hingga netbook dan 

perangkat–perangkat elektronik yang lain. Sistem operasi android pertama kali 

diumumkan oleh Open Alliance pada akhir tahun 2007. Android terus mengalami 

perubahan dengan kehadiran fitur yang sangat baik [10]. 

Android yang merupakan kumpulan library C/C++ utama yang digunakan 

untuk menjalankan sistem. Kumpulan beberapa library pada android yaitu system 

C library yaitu implementasi BSD dari turunan dasar C pada linux, Surface 

Manager yang bertugas mengatur akses ke sub sistem display serta mengatur 

grafik 2D dan 3D untuk aplikasi multiplatform, SGL Library utama untuk engine 

grafis 2D, FreeType Bitmap dan RenderingFont Vector. SQL Lite yaitu basidata 

yang ringan namun sangat powerfull, 3D library  yang merupakan implementasi 

dari Open GL ES 1.0 API, untuk optimasi 3D software [11]. 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam lima tahapan, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan data, 

(2) Perancangan sistem, (3) Perancangan aplikasi/program, (4) Implementasi dan 

pengujian sistem serta analisis hasil pengujian, (5) Penulisan laporan hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Tahapan Penelitian [12] 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 

pertama, analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan analisis 

kebutuhan mengenai masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran serta 

bagaimana cara mengatasinya, misalnya menganalisis bagaimana mengatasi 

masalah siswa dalam memahami keterkaitan antara hewan dan lingkungan 

berdasarkan kelompok filum, yang berkaitan dengan materi ajar SMA kelas X. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari buku-buku dan literatur yang 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses (UML), 

Perancangan Prototype 

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 

Perancangan Aplikasi/Program 

Implementasi dan Pengujian Sistem, 

serta Analisis Hasil Pengujian 

Penulisan Laporan Hasil Penelitian 
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mendukung materi pembelajaran. Tahap kedua, perancangan sistem yang meliputi 

perancangan proses menggunakan diagram Unified Modelling Language (UML) 

meliputi perancangan use case diagram, sequence diagram dan class diagram 

serta perancangan antarmuka sistem yang akan menjadi patokan untuk 

pengembangan sistem serta perancangan marker yang digunakan sebagai penanda 

pada aplikasi untuk menampilkan model 3D. Tahap ketiga, perancangan 

aplikasi/program yaitu merancang aplikasi/program sesuai kebutuhan sistem 

berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan. Tahap keempat, 

implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian dengan 

mengimplementasikan aplikasi yang sudah dibuat kemudian dilakukan pengujian, 

selanjutnya melakukan analisis untuk melihat apakah aplikasi yang telah dibuat 

sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak ada error, jika belum sesuai maka 

akan dilakukan perbaikan. Tahap kelima, penulisan laporan hasil penelitian yaitu 

mendokumentasikan proses penelitian yang sudah dilakukan yang akan menjadi 

laporan hasil penelitian. 

 Metode perancangan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

augmented reality hubungan antara hewan dan lingkungan berdasarkan filum 

berbasis android adalah prototyping model. Prototype model merupakan sebuah 

proses untuk membangun sebuah model dari sebuah sistem berdasarkan 

kebutuhan user, dengan detail user tidak mengetahui detail input, proses dan 

output. Prototyping modelterbagi menjadi tiga tahap yaitu, listen to customer 

(pengumpulan kebutuhan), build/revise mock-up (perancangan) dan customer test-

drives mock-up (evaluasi prototype).  Bagan prototyping model dapat dilihat pada 

Gambar 2 [13]. 

 
Gambar 2 Bagan Prototyping Model 

 Gambar 2 menunjukan tahap–tahap metode prototype. Tahap-tahap 

tersebut di bagi menjadi tiga bagian yaitu listen to costumer, buid/revise mock up 

dan costumer test drive. 

1. Listen to costumer (pengumpulan kebutuhan) 

Pengumpulan kebutuhan merupakan tahap awal yang dilakukan dalam 

pemodelan. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang bisa 

dijadikan reverensi untuk bahan pembelajaran klasifikasi hewan. Bahan data yang 

diperlukan awalnya bersumber dari wawancara mengenai klasifikasi hewan serta 

kaitannya dengan lingkungan dengan guru mata pelajaran biologi mengenai 

batasan materi yang di ajarkan di sekolah. Pembahasan difokuskan pada materi 

ajar biologi kelas X, yang salah satu materi ajarnya membahas tentang klasifikasi 

hewan. 
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2. Build/revise mock-up (perancangan) 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah perancangan dan implementasi serta 

pembuatan prototype aplikasi. Sumber penggolongan hewan dan materi ajar mulai 

diimplementikan pada aplikasi melalui 3D model hewan dan materi ajar pada 

aplikasi. 

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan tindakan–tindakan yang 

dapat dilakukan oleh seorang aktor. Dalam hal ini aktor adalah user yang akan 

menggunakan aplikasi. User dapat memilih beberapa menu yang tersedia di 

aplikasi yaitu menu belajar, menu petunjuk, menu pembuat dan menu keluar. 

Dalam menu belajar terdapat beberapa sub menu yaitu menu materi klasifikasi 

hewan, menu lihat AR hewan, dan menu latihan soal. Use case diagram siswa 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Use Case Diagram 

 Activity diagram digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang dapat 

dilakukan aktor dari aktivitas di mulai hingga berakhirnya aktivitas tersebut. 

Activity diagram user dapat dilihat pada Gambar 4. 

Materi Klasifikasi Hewan

Pilih Menu Petunjuk Pilih Menu Pembuat

Pilih Menu Keluar

Pilih Menu Belajar

<<extend>>

Siswa

Keterangan

Rotate Y

Rotate X

AR<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Gambar 4 Activity Diagram 

 Pada Gambar 4 menjelaskan aktivitas yang dapat dilakukan user ketika 

menggunakan aplikasi. Ketika memulai aplikasi, user dapat memilih menu 

belajar, menu petunjuk dan menu pembuat. Aktivitas antara user dan aplikasi akan 

selesai ketika user memilih menu keluar dan menyetujui untuk keluar dari aplikasi 

maka user akan keluar dari aplikasi, jika tidak  menyetujui untuk keluar maka 

aktivitas akan kembali berjalan dan user kembali ke menu utama. 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi 

antara komponen di dalam dan di sekitar sistem yakni pengguna dan interface 

dalam bentuk pesan yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram 

menggambarkan event atau aktivitas yang dilakukan sebagai respon untuk 

menghasilkan output tertentu. 

End

Start
Menu 

Utama

Belajar Petunjuk Pembuat

Keluar

Yakin

( ya )

( tidak )

SistemUser
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Gambar 5 Sequence Diagram Menu Augmented Reality 

 Gambar 5 menunjukan sequance diagram ketika menu AR di jalankan. 

Interaksi diawali dengan siswa memilih menu AR (dari menu belajar), kemudian 

siswa akan menyorot kamera AR ke arah marker. Selanjutnya controller akan 

menyorot object 3dimensi. Jika object 3dimensi ditemukan, maka object tersebut 

akan diinisialisasi dan kemudian akan dimuat ke layar device siswa. 

 

Gambar 6 Sequence Diagram Menu Materi 

Gambar 6 menunjukan sequence diagram ketika siswa memilih menu 

belajar. Interaksi di awali ketika siswa memilih menu belajar, kemudian controler 

akan mengecek konten materi yang ada. Selanjutnya entity akan memuat materi. 

 : Siswa
user 

interface
Controler Entitiy

1: Memilih Menu AR

2: Sorot Kamera Ke Marker

3: Cek Object 3D

4: Insialisai Object 3D

5: Object 3D sudah di inisialisasi

6: Memuat object 3D ke layar

7: Menampilkan object 3D

 : Siswa
user 

interface
Controler System

1: Memilih Menu Materi

2: Mengecek Materti

3: Memuat Materi

4: Materi sudah dimuat

5: Memuat Materi ke Layar

6: Materi Ditampilkan
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Jika materi sudah selesai diinisialisasi, maka controler akan menampilkan materi 

pada layar device siswa.  

Class diagram menggambarkan struktur obyek, deskripsi obyek, class, 

package, dan relasi satu sama lain. Class diagram media pembelajaran klasifikasi 

hewan ditunjukan pada Gambar 7. 

 

Gambar 7 Clas Diagram 

 Dalam merancang user interface aplikasi media pembelajaran klasifikasi 

hewan terdapat beberapa halaman utama dalam aplikasi. Masing – masing 

halaman tersebut adalah halaman menu belajar, menu petunjuk, menu pembuat, 

menu aughmented reality dan menu materi. Perancangan interface aplikasi 

ditunjukan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8 Perancangan Interface Aplikasi 

 Gambar 8 menunjukan perancangan user interface aplikasi yaitu menu 

utama aplikasi yang berisi sub menu belalajar, menu petunjuk, menu pembuat, 
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menu pembuat. Menu Belajar memiliki sub menu augmented reality dan menu 

materi. Menu petunjuk berisi deskripsi dan cara penggunaan aplikasi. Menu 

pembuat berisi deskripsi pembuat aplikasi. Perancangan user interface akan 

menjadi patokan untuk pembuatan aplikasi. 

3. Customer test-drives mock-up (evaluasi prototype) 

Pada tahap ini, aplikasi prototype yang telah di buat selanjutnya akan 

dievaluasi apakah sudah sesuai kebutuhan dan perancangan yang telah di buat. 

Jika belum, selanjutnya aplikasi akan dikembangkan ke tahap prototype 

selanjutnya. Proses akan selesai dilakukan jika aplikasi dinilai telah layak untuk 

digunakan. Hasil pada prototype pertama yang dibuat dilihat pada Gambar 9. 

 

   

   

Gambar 9Tampilan Prototype Pertama 

 Gambar 9 merupakan hasil pembuatan prototype pertama. Setelah 

menghasilkan prototype pertama, dilakukan evaluasi terhadap hasil prototype 

tersebut tampilan masih sederhana sehingga terkesan kurang menarik, tulisan pada 

menu materi tidak terbaca jelas, object augmented reality hanya satu object dan 

belum ada fungsi untuk menggerkan object. Prototype kedua dilakukan karena 

pada hasil prototype pertama masih memiliki beberapa kekurangan yang harus 

diperbaiki. Hasil dari prototype kedua dapat dilihat pada Gambar  10. 
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Gambar 10 Tampilan Prototype Kedua 

 Gambar 10 merupakan hasil prototype kedua, terlihat beberapa perbaikan 

yang dilakukan yaitu perubahan bentuk dan posisi tombol, warna background, 

sudah ditambahkan fungsi untuk menggerakan model serta keterangan model. 

Evaluasi dari prototype kedua yaitu penggunaan font yang sederhana, penggunaan 

object hanya model hewan, serta penggunaan 3D text untuk menggerakan object 

yang sulit digunakan.  

4. Hasil dan Pembahasan 

 Halaman menu utama adalah halaman utama aplikasi media pembelajaran 

klasifikasi hewan dan yang ditampilkan pertama kali ketika aplikasi dijalankan. 

Implementasi dari halaman menu utama merupakan hasil dari perancangan yang 

sudah dilakukan sebelumnya. Pada halaman ini terdapat 4 menu, yaitu menu 

belajar, menu menu petunjuk, menu pembuat dan menu exit. Hasil dari 

implementasi halaman menu utama dapat di lihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11 Halaman Menu Utama Aplikasi 

 Halaman menu belajar adalah halaman pada aplikasi yang akan ditampilkan 

ketika user menekan tombol menu belajar pada halaman menu utama. Pada menu 

belajar sendiri terdapat dua menu lain yaitu menu materi dan menu AR. Menu 

materi berisi materi tertulis maupun video pada materi klasifikasi hewan.  

Sedankan menu AR akan mengarahkan aplikasi ke bagian augmented reality 

aplikasi. Hasil dari implementasi halaman menu belajar dapat dilihat pada Gambar 

12. 

 

Gambar 12 Halaman Menu Belajar Aplikasi 

 Halaman menu materi merupakan halaman yang dijalankan ketika menu 

materi pada menu belajar dipilih. Pada menu materi ini terdapat beberapa pilihan 

menu seperti filum poriferadan filum anelida. Pilihan struktur menu seperti ini 

dipilih agar lebih memudahkan siswa dalam mempelajari materi klasfikasi hewan 

yang tergolong banyak jika digabungkan hanya menjadi satu menu. Hasil dari 

implementasi halaman menu materi  dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13 Halaman Menu Materi 

 Seperti halaman menu utama dan halaman menu belajar, halaman menu 

materu juga dibuat dari satu file XML dan satu kelas activity yang berperan 

memanggil dan menjalankan item–item antarmuka yang ada pada file XML. Pada 

implementasi halaman menu belajar terlihat ada beberapa perbedaan dengan 

aplikasi prototype yang dibuat. 

 Di dalam halaman menu belajar ini terdapat beberapa menu lain yang memuat 

masing–masing konten materi pembelajaran. Terdapat 10 bagian materi 

pembelajaran, dimana didalamnya berisi rangkuman materi pembelajaran 

mengenai klasifiksai hewan. Contoh materi dapat dilihat pada Gambar  14. 

 

Gambar 14 Tampilan Halaman Menu Materi 

 Halaman menu petunjuk akan ditampilkan ketika menu petunjuk pada 

halaman menu utama dipilih. Menu petunjuk berisi petunjuk atau cara 

penggunaan aplikasi agar user lebih mengerti cara penggunaan aplikasi. Hasil dari 

implementasi halaman menu materi  dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15 Halaman Menu Petunjuk 

 Halaman menu pembuat akan ditampilkan ketika menu pembuat pada 

halaman menu utama dipilih. Halaman ini berisi nama–nama yang terlibat dalam 

pembuatan aplikasi. Hasil dari implementasi halaman menu materi  dapat dilihat 

pada Gambar 16. 

 

Gambar 16 Halaman Menu Pembuat. 

 Dalam pengembangan aplikasi media pembelajaran klasifikasi hewan ini, 

pada bagian augmented reality dikembangakan dengan menggunakan library 

vuforia v2.31dan unity. Unity adalah sebuah IDE cross platform yang 

dikembangakan untuk membuat game. Vuforia adalah augmented realitysoftware 

development kit (SDK) yang dapat digunakan untuk mengembangakan aplikasi 

augmented reality. Vuforia SDK juga mendukung pengembangan aplikasi 

augmented reality pada platform lain seperti IOS.  

 Pada pengembangan menu  augmented reality menggunakan vuforia dan 

unity ada beberapa tahap yang harus dilakukan, diantaranya persiapan marker dan 

object. Marker yang ditentukan kemudian akan di upload ke situs vuforia untuk 

kemudian di proses. Gambar tersebut akan menjadi file berbentuk database  

image target yang digunakan untuk markerobject 3D pada augmented reality. 

Image target  tersebut dapat dilihat pada gambar 17. 
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Gambar 17 Contoh Marker 

  Proses selanjutnya adalah menentukan object 3D dengan marker. Marker 

yang ada di dalam database marker akan dimuat ke image target. Object 3D 

kemudian dipasangkan ke render image target yang sesuai.  

 

Gambar 18 Tampilan Object 3D dengan Menu Pada Layar Kamera 

 Gambar 18 menunjukan contoh model 3D pada layar kamer. Rotate X dan 

Rotate Y masing – masing digunakan untuk memutar object pada titik X dan titik 

Y, keterangan object digunakan menampilkan keterangan object 3D hewan. 
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Gambar 19 Tampilan Keterangan Pada Object Pada Layar Kamera 

 Gambar 19 menunjukan tampilan layar yang menampikan keterangan object 

model yang tampil.  Keterangan berisi rincian nama object, filum , kelas, manfaat 

serta habitat dan lingkungan hewan tersebut hidup. Selain itu, pada menu 

lingkungan akan menunjukan lingkungan hidup beberapa jenis hewan. Contoh 

Lingkungan hewan dapat dilihat pada gambar 20. 

 

Gambar 20 Habitat Hewan 
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 Gambar 20 menunjukan contoh model salah satu habitat hewan yaitu daerah 

pantai. Terdapat dua menu yang di gunakan untuk menampilkan dan 

menyembunyikan hewan yang hidup di habitat tersebut. Kondisi hewan dan 

lingkungan hidupnya dapat dilihat pada gambar 21. 

 

Gambar 21 Hewan Yang Hidup Dalam Habitat 

 Gambar 21 menunjukan hewan-hewan dari kelompok filum yang dapat hidup 

di lingkungan yang ada. Misalnya pada daerah laut yang bisa hidup adalah 

kepiting, cumi-cumi dan lobster. 

 Pengujian alfa sistem dilakukan dengan cara menguji tiap–tiap fungsi yang 

ada pada aplikasi apakah sudah berjalan dengan baik. Proses dinyatakan berhasil 

jika perintah yang dikerjakan oleh user sesuai dengan output yang diharapkan. 

Pengujian pada aplikasi media pembelajaran klasifikasi hewan meliputi menu 

halaman utama, menu petunjuk, menu pembuat, menu belajar, menu augmented 

reality dan menu materi. 

 
Tabel 1 Pengujian Fungsi Pada Aplikasi 

Halaman Skenario 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Status 

Halaman 

Utama 

Memilih menu 

belajar, menu 

petunjuk, menu 

pembuat dan menu 

keluar  

Berpindahkehalaman 

yang 

sesuaidenganpilihan 

menu. 

Berhasil 

Halaman 

Menu Belajar 

Memilih menu AR, 

menu Materi 

Berpindahkehalaman 

yang 

sesuaidenganpilihan 

menu 

Berhasil 

Halaman 

Menu Materi 

Memilih setiap 

menu pada menu  

materi dan tombol 

kembali. 

Masuk ke tiap konten 

materi dan jika 

tombol kembali 

dipilih pada konten 

materi akan kembali 

ke menu materi 

Berhasil 

Menu AR Memilih menu AR. Masuk ke layar 

kamera untuk 

Berhasil 
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menggunakan 

aplikasi augmented 

reality. 

Layar AR Memilih menu 

Rotate X, Rotate Y 

dan Keterangan 

object untuk setia 

object dan tombol 

kembali. 

Memutar object 

berdasarkan titik X 

dan titik Y serta 

menampilkan 

keterangan object 

sesuai dengan model 

yang ditampilkan. 

Berhasil 

Layar AR Kesesuaian Object 

dengan marker 

Melihat kesesuain 

tiap marker dengan 

object yang 

ditampilkan.  

Berhasil 

 Pengujian aplikasi lain adalah pengujian beta yang dilakukan dengan 

membagikan kuisioner untuk melihat tanggapan terhadap aplikasi yang dibuat. 

Kuisioner berisi 9 pertanyaan mengenai aplikasi media pembelajaran diantaranya 

apakah aplikasi mudah digunakan, apakah dapat membantu dalam proses 

pembelajaran, mengenai tampilan aplikasi, kelengkapan materi aplikasi, 

pemahaman siswa terhadap materi di dalam aplikasi, ketertarikan siswa terhadap 

aplikasi, mengenai 3D model yang digunakan, ukuran marker serta pendapat 

siswa mengenai pembelajaran menggunakan tablet atau perangkat mobile  

Jawaban terbaik pada kuisioner akan diberi nilai 5 hingga terburuk akan diberikan 

nilai 1. Hasil Keseluruhan Kuisioner dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Perhitungan Nilai Kuisioner 

No Soal SkorJawaban 

5 4 3 2 1 

1 14 8 0 0 0 

2 11 11 0 0 0 

3 7 12 3 0 0 

4 14 6 2 0 0 

5 9 12 1 0 0 

6 5 14 3 0 0 

7 6 16 0 0 0 

8 4 16 2 0 0 

9 15 7 0 0 0 

Jumlah 82 102 11 0 0 

 Pada skor di atas terlihat bahwa rata–rata siswa memberikan skor antara 3 

sampai 5, dimana skor 3 pun dengan jumlah yang sangat sedikit. Hal ini 

menunjukan bahwa siswa sangat tertarik untuk menggunakan aplikasi ini baik 

karena kelengkapan materi, penggunaan 3D model untuk proses pembelajaran 

maupun media pembelajaran yang dibuat dianggap dapat menjadi media 

pembelajaran alternatif dalam membantu siswa didalam proses pembelajaran. 

5. Kesimpulan dan Saran 

 Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

yaitu dalam merancang sebuah aplikasi untuk media pembelajaran haruslah 

dilakukan pengumpulan data – data terutama materi yang berhubungan dengan 

aplikasi yang dibuat sehingga betul – betul bermanfaat dan sesuai kebutuhan. 
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Implementasi model 3D pada augmented reality mempermudah siswa mengerti 

dan memahami keterkaitan antara hewan dengan lingkungan hidup. Berdasarkan 

hasil uji coba kuisioner menunjukan bahwa siswa tertarik menggunakan aplikasi 

sebagai media bantu dalam memahami keterkaitan antara hewan pada kelompok 

filum dengan lingkungan hidupnya. Disarankan agar penggunaan teknologi seperti 

augmented reality dapat dikembangakan dan diimplementasikan untuk mengatasi 

kasus-kasus lain yang cenderung membutuhkan pemodelan dalam proses 

pembelajarannya. 
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