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1. Pendahuluan 

 

Saat ini masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya 

proses pembelajaran. Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam tahun – tahun belakangan ini telah 

terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran ke arah paradigma 

konstruktivisme. Dimana pengetahuan tidak begitu saja bisa ditransfer oleh guru 

ke pikiran siswa, tetapi pengetahuan tersebut dikonstruksikan kedalam pikiran 

siswa itu sendiri [1]. Media pembelajaran yang ada selama ini hanya berbasis 

pemahaman melalui buku, atau menggunakan alat peraga. Jika melalui buku maka 

peserta didik kebanyakan hanya akan mengerti teorinya saja, sedangkan jika 

menggunakan alat bantu peraga ataupun menggunakan gambar hanya dapat 

menampilkan objek pembahasan materi kepada peserta didik. Selain karena alasan 

biaya dari alat peraga yang tidak murah, alat peraga juga memiliki keterbatasan 

dalam jumlah dan fungsinya 

 Salah satu mata pelajaran yang sudah diajarkan sejak sekolah dasar adalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta 

menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya [2]. 

Pembelajaran IPA diarahkan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya merupakan penguasan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta–fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  

 Salah satu  kendala pembelajaran IPA di sekolah dasar adalah cara belajar 

konvensional yang tidak didukung dengan media pembelajaran yang tepat. 

Sekolah dasar hanya menggunakan media buku pelajaran yang memiliki 

keterbatasan jumlah halaman. Konten buku pelajaran terpaksa harus dikurangi 

guna menekan biaya produksi. Hal ini mengakibatkan informasi yang dijelaskan 

dalam buku menjadi berkurang. Selain itu terdapat beberapa kendala lain dalam 

penyampaian pembelajaran IPA di sekolah dasar, yaitu: proses pembelajaran IPA 

hanya terpusat pada guru, jumlah siswa diatas 20 dalam satu kelas, dan 

keterbatasan sumber belajar yang dapat meningkatkan minat belajar siswa [3].    

 Hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Tapanuli Selatan kelas IV (empat) 

menyatakan bahwa dari 25 orang siswa diketahui 16 orang siswa memiliki hasil 

belajar yang sangat rendah (64%), sebanyak 8 orang siswa (32%) memiliki hasil 

belajar siswa rendah dan sebanyak 1 orang siswa (4%) dengan hasil belajar siswa 

tinggi dengan nilai rata – rata keseluruhan 38,9 dalam mempelajari materi organ 

tubuh manusia [4].  

Dengan kekurangan yang ada pada media pembelajaran berupa buku atau 

handout, para peserta didik membutuhkan inovasi yang baru dalam media 

pembelajaran yang dapat digunakan. Sebuah alat yang dapat menyimpan materi 

pembelajaran serta dapat dibawa kemana saja dan digunakan kapan saja dan yang 

sering digunakan oleh peserta didik adalah  mobile phone dengan sistem operasi 

android. 
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Video dapat digunakan dalam proses pembelajaran dimana jangkauan 

pembelajarannya dapat digunakan dalam kelas, kelompok kecil, maupun satu 

siswa seorang diri. video dengan durasi yang hanya beberapa menit mampu 

memberikan keluwesan lebih bagi guru dan dapat mengarahkan pembelajaran 

secara langsung pada kebutuhan siswa [5]. 

Dalam sistem operasi android terdapat berbagai macam teknologi yang dapat 

digunakan untuk pembuatan media pembelajaran, salah satunya adalah teknologi 

yang bernama augmented reality. Augmented reality merupakan teknologi baru 

yang dapat digunakan untuk pencitraan visual yang meng-gabungkan dunia 

virtual dan dunia nyata secara real time. Dalam teknologi augmented reality 

informasi yang diberikan akan dipresentasikan menjadi objek dua dimensi (2D) 

atau tiga dimensi (3D) dan juga teknologi augmented reality juga dapat 

memvisualisasikan video [6].  Dengan berkembangnya teknologi augmented 

reality dapat dimanfaatkan oleh para siswa dalam mempelajari materi organ tubuh 

manusia yang dapat divisualisasikan dalam objek 3D dan video sebagai 

pendukung dalam menjelaskan cara kerja dari organ tubuh manusia. 

  

2. Kajian Pustaka 

 

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi Aplikasi Augmented Reality 

Sebagai Alat Peraga dalam Pelajaran Fisika Materi Tata Surya” menyatakan 

bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan secara konvensional membuat 

siswa pasif dan hasil belajarnya rendah [7]. Dalam penelitian ini disimpulkan 

bahwa alat peraga menggunakan sistem Augmented Reality lebih mudah dipahami 

dibandingkan alat peraga konvesional sehingga proses belajar mengajar lebih 

menyenangkan dan peserta didik dapat memahami materi pelajaran yang 

diberikan. Penelitian alat bantu pembelajaran ini berjalan pada Personal 

Computer (PC) dimana memerlukan kamera webcam sebagai sumber masukan, 

kemudian aplikasi ini akan melacak dan mendeteksi marker atau penanda.  

Penelitian lain yang berjudul “Aplikasi Augmented Reality pembelajaran  organ 

pernapasan manusia pada smartphone android” [8] . Penelitian ini menghasilkan 

aplikasi yang didalamnya menjelaskan mengenai bagian – bagian dari organ 

pernapasan beserta mekanisme pernapasan. Ketika pengguna menyorotkan 

kamera dari perangkat android ke marker tersebut, marker akan menampilkan 

objek 3D dari organ pernapasan dan teks informasi. Selain itu, marker  juga 

terdapat virtualbutton  yang akan mengeluarkan suara ketika menekan tanda play 

dan stop pada marker. Penelitian tersebut diujicobakan terhadap 30 Siswa Sekolah 

Menengah Pertama kelas VIII. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa media 

pembelajaran dengan teknologi Augmented Reality membantu siswa dalam 

memahami materi dan menjadi alternatif multimedia pembelajaran. 

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini 

menggabungkan objek 3D dan video pada mobile android OS sebagai media 

pembelajaran organ tubuh manusia menggunakan teknologi augmented reality. 

Aplikasi  ini memiliki fitur  memutar objek 3D yang dapat digunakan untuk 

melihat nama bagian organ yang tak terlihat, fitur memperbesar dan memperkecil 

objek 3D yang muncul pada layar, dan fitur mengambil gambar untuk 



3 

 

mengabadikan gambar objek 3D. Pada media pembelajaran ini juga terdapat 

penjelasan dan gambar mengenai organ tubuh  manusia. 

Media pembelajaran disusun dari dua kata yaitu media dan pembelajaran. 

Secara harafiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dan 

penerima pesan. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah sebuah perantara atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada penerima pesan (peserta didik) sehingga membantu 

peserta didik untuk belajar [9].  

Terdapat enam jenis dasar dari media pembelajaran yaitu : 1) Teks yang 

merupakan elemen dasar dalam  penyampaian suatu informasi yang umum serta 

memberikan informasi secara tertulis; 2) Media Audio dimana penyampaian 

informasi melalui suara seperti musik dan rekaman suara; 3) Media Visual yang 

dapat disampaikan melalui gambar, sketsa, diagram, poster, dan papan bulletin; 4) 

Media proyeksi gerak melalui film gerak, program TV, ataupun video kaset; 5) 

Benda-benda tiruan seperti benda tiga dimensi yang dapat disentuh dan diraba; 6) 

Manusia dimana dalam hal ini guru, siswa ataupun pakar yang menguasai 

dibidang atau materi tertentu [10].Penggunaan media pembelajaran dapat 

mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi untuk belajar. 

Media pembelajaran juga dapat memberikan kesamaan pengalaman dan informasi 

kepada peserta didik tentang suatu kejadian atau objek. 

Video berasal dari bahasa Latin, video-vidi-visum yang artinya melihat. 

video dapat diartikan  1) bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; 

2) rekaman gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi [11]. dapat 

disimpulkan bahwa video itu berkenaan  dengan apa yang dapat dilihat, utamanya 

adalah gambar hidup (bergerak; motion), proses perekamannya, dan 

penayangannya yang tentunya melibatkan teknologi [12]. Selain itu juga Video 

merupakan media komunikasi yang sangat cepat ditangkap informasinya oleh 

manusia, karena tampilannya selain berupa gambar juga berupa suara dan gerak. 

Organ tubuh memiliki fungsi khusus yang dapat membuat manusia atau hewan 

hidup. Organ adalah sebuah bagian tubuh yang relatif independen yang 

melakukan satu atau lebih fungsi-fungsi khusus [13]. Organ tubuh manusia  terdiri 

tenggorokan,jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa, lambung, usus halus, usus 

besar, dan usus dua belas jari [14]. 

Dalam anatomi manusia, tenggorokan adalah bagian dari leher yang terdiri 

dari faring dan laring. Tenggorokan memiliki sebuah selaput otot yang dinamakan 

epiglottis yang berfungsi untuk memisahkan esofagus dari trakea dan mencegah 

makanan dan minuman untuk masuk ke saluran pernapasan. 

Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung terdiri 

atas empat ruangan yaitu : 1)serambi kanan; 2)serambi kiri; 3)bilik kanan; 4)bilik 

kiri. Otot pada dinding jantung bagian bilik lebih tebal dari pada bagian serambi. 

Hal ini disebabkan karena kerja bilik lebih berat. Bilik berfungsi memompa darah 

ke seluruh tubuh. Antara serambi dan bilik terdapat semacam pintu yang disebut 

katup jantung. Diantara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup 

trikuspidalis. Sedangkan di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup 

bikuspidalis. Katup ini dapat membuka dan menutup bersamaan dengan denyutan 



4 

 

jantung. Katup yang sehat dapat menutup dan merapat. Katup yang merapat ini 

menyebabkan darah dari serambi dan bilik tidak bercampur. 

Paru-paru adalah organ pada sistem pernapasan (respirasi) dan 

berhubungan dengan sistem peredaran darah (sirkulasi) vertebrata yang bernapas 

dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon 

dioksida dari darah. 

Hati adalah sebuah organ dalam vertebrata, termasuk manusia. Organ ini 

memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi 

dalam tubuh termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan 

penetralan obat. 

Ginjal adalah organ ekskresi dalam yang berbentuk mirip kacang. Sebagai 

bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran (terutama urea) dari 

darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. 

Limpa adalah kelenjar tanpa saluran (ductless) yang berhubungan erat dengan 

sistem sirkulasi dan berfungsi menghancurkan sel darah merah tua. 

Lambung adalah Organ Tubuh Manusia setelah kerongkongan yang 

berfungsi untuk menghancurkan atau mencerna makanan yang ditelan dan 

menyerap sari atau nutrisi makanan yang penting bagi tubuh 

 Usus adalah organ pencernaan manusia. Organ usus terdiri dari beberapa 

bagian yaitu : 1) usus halus; 2) usus besar; dan 3) usus dua belas jari [15].   

 Android adalah sebuah sistem operasi yang dibuat oleh Google dan 

merupakan sebuah opensource [16]. Android adalah sebuah system operasi untuk 

perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan 

aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi yang diinginkan. Android merupakan generasi baru platform 

mobile. Platform yang memberikan pengembangan untuk melakukan 

pengembangan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem operasi yang mendasari 

Android dilisensikan dibawah GNU, General Public Licence versi 2(GPLv2), 

yang sering dikenal dengan istilah “copyleft” lisensi di mana setiap perbaikan 

pihak ketiga harus terus jatuh dibawah terms. 

Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 

tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi dan menampilkannya 

dalam waktu nyata [17]. Augmented Reality (AR) adalah variasi dari Virtual 

Enviroment (VE) atau yang lebih dikenal dengan Virtual Reality (VR). Sedangkan 

virtual reality memiliki arti sebuah situasi dimana pengguna secara keseluruhan 

berada di dalam lingkungan maya. Ketika berada di lingkungan itu pengguna 

sendiri tidak dapat melihat dunia nyata disekitarnya. Berbeda dengan AR yang 

masih dapat melihat dunia nyata dan objek maya hanya ditampilkan ke 

lingkungan nyata. Oleh karena itu, AR hanya sebagai tambahan realitas dan bukan 

menggantikannya. 
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3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam empat tahapan, yaitu: 1) Analisis permasalahan, pengumpulan 

literatur, dan perumusan masalah; 2) Perancangan sistem; 3) Implementasi dan 

pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian; dan 4) Penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahapan penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

4.  

 

5.  

6.  

 

 

 
Gambar 1 Tahapan Penelitian [18] 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Tahap pertama: analisis permasalahan, pengumpulan literatur, dan perumusan 

masalah. Pada tahap ini dilakukan penetapan permasalahan yaitu pernyataan yang 

bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Misalnya bagaimana 

mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari materi organ tubuh manusia pada 

mata pelajaran IPA kelas V. Langkah selanjutnya pada tahap ini yaitu melakukan 

pencarian dan pengumpulan literatur yang terkait dengan permasalahan baik 

berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan situs internet. Bahan dan data yang 

didapatkan dari literatur tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 

penelitian untuk mengatasi permasalahan yang terkait. Langkah selanjutnya pada 

tahap ini yaitu perumusan masalah, yaitu menguraikan permasalahan beserta 

solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.  

2. Tahap kedua: perancangan sistem yang meliputi metode perancangan sistem 

menggunakan metode prototype. Model perancangan sistem menggunakan 

diagram Unified Modelling Language (UML) misalnya perancangan use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Perancangan 

antarmuka yaitu merancang tampilan antarmuka dari sistem yang berfungsi 

sebagai penghubung interaksi antara pengguna dengan sistem. Perancangan 

desain marker yang berfungsi sebagai media pelengkap yang dibutuhkan oleh 

sistem dalam penggunaan teknologi augmented reality.  

 

Perancangan Sistem meliputi Metode Perancangan Sistem 

(Metode Prototype), Model Perancangan Sistem (UML), 

Perancangan Antarmuka, Perancangan Desain Marker  

Analisis Permasalahan, Pengumpulan Literatur, dan 

Perumusan Masalah 

Implementasi dan Pengujian Sistem, 

serta Analisis Hasil Pengujian 

Penulisan Laporan Hasil Penelitian 
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3. Tahap ketiga: implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil 

pengujian, yaitu mengimplementasikan aplikasi yang sudah dibuat kemudian 

dilakukan pengujian alfa dan beta. Pada pengujian alfa dilakukan analisis apakah 

aplikasi media pembelajaran yang telah dibuat sudah sesuai dengan yang 

diharapkan atau tidak, jika belum sesuai maka akan dilakukan perbaikan. 

Sedangkan pada pengujian beta dilakukan analisis apakah aplikasi media 

pembelajaran dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak. 

4. Tahap keempat, penulisan laporan hasil penelitian, yaitu mendokumentasikan 

proses penelitian yang sudah dilakukan dari tahap awal hingga akhir ke dalam 

tulisan, yang nantinya akan menjadi laporan hasil penelitian. 

 Metode perancangan sistem yang digunakan adalah system prototyping. 

Prototype model merupakan sebuah proses untuk membangun sebuah model dari 

sebuah sistem berdasarkan dari kebutuhan user, dengan kondisi user tidak 

memberikan detail input, proses dan detail output [19].  

Metode ini dipilih karena prototype yang dibuat dapat digunakan untuk mengelola 

kembali kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan, sehingga 

pengembang perangkat lunak tidak harus merancang lagi semua dari awal. Model 

metode ini diilustrasikan pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2  Bagan Prototype Model [19] 

 

 Kelebihan dari metode prototype adalah kemampuan metode dalam 

membangun suatu sistem berdasarkan pada kebutuhan user yang kurang jelas 

dalam mengidentifikasikan input, proses maupun output. Metode prototype 

membangun komunikasi yang baik antara pengguna dan pengembang, sehingga 

pengguna berperan aktif dalam proses pengembangan perangkat lunak. Hasil 

akhir dari pengembangan sistem atau perangkat lunakpun dapat memenuhi 

kebutuhan user, karena user melakukan evaluasi pada model prototype. Selain itu, 

waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan juga cenderung lebih singkat 

karena pada proses ini pengguna berperan aktif. 

Tahap-tahap yang dilakukan pada Pembuatan Media Pembelajaran Organ Tubuh 

Manusia Menggunakan Teknologi Augmented Reality pada Mobile Android OS  

ini adalah : 

1. Pengumpulan kebutuhan 

Tahap pengumpulan kebutuhan merupakan tahap awal yang dilakukan dalam 

pemodelan prototype. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang 

bisa dijadikan reverensi untuk bahan pembelajaran organ tubuh manusia. Bahan 
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data yang diperlukan awalnya bersumber dari wawancara mengenai organ tubuh 

manusia dengan guru mata pelajaran IPA mengenai batasan materi yang diajarkan 

di sekolah dan menentukan tujuan umum serta kebutuhan yang diketahui dan 

gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya dan pengumpulan 

kebutuhan juga diambil dari observasi yang dilakukan pada anak SD kelas V yang 

menjadi sample dalam penerapan aplikasi ini. Selain itu buku ajar, jurnal dan situs 

internet juga menjadi sumber data untuk membuat aplikasi media pembelajaran 

organ tubuh manusia. Pembahasan difokuskan pada materi ajar IPA kelas V SD, 

yang salah satu materi ajarnya membahas tentang organ tubuh manusia.  

2. Perancangan 

Perancangan perangkat lunak merupakan tahap dimana akan melakukan 

perancangan dan implementasi terhadap pembuatan Media Pembelajaran organ 

tubuh manusia pada mobile android OS menggunakan teknologi augmented 

reality. Pembuatan prototype ini didasarkan pada kebutuhan dari target pengguna 

sistem, yaitu siswa sekolah dasar kelas V. Sumber organ tubuh manusia yang 

didapatkan pada tahap sebelumnya, mulai diimplementasikan menjadi objek-

objek 3D yang akan digunakan dalam aplikasi. 

3. Evaluasi  prototype 

Tahap evaluasi protoype merupakan tahap pengevaluasian atau pengujian 

terhadap sistem software yang telah dibangun. Pengujian ini berfungsi untuk 

memperjelas kebutuhan software dimana software ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengatahuan siswa tentang materi organ tubuh 

manusia. Apabila software yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan user 

dalam hal ini siswa-siswi SD kelas V maka penambahan maupun perombakan 

akan dilakukan kembali terhadap prototyping. 

a. Prototype Pertama  

Pada prototype pertama yang dibuat untuk aplikasi media pembelajaran organ 

tubuh manusia menggunakan augmented reality, yaitu terdapat menu utama dan 

menu augmented.Hasil prototype pertama untuk halaman menu utama adalah : 1) 

Tampilan masih sangat sederhana sehingga terlihat kurang menarik; 2) Menu dan 

latar belakang menu masih menggunakan satu warna, belum ada texture untuk 

membuat tampilan terlihat lebih menarik; 3) Ukuran tombol menu kurang lebar 

sehingga masih menyulitkan pengguna ketika menekannya. Untuk hasil prototype 

pada halaman augmented adalah: 1) Objek yang digunakan atau ada pada menu 

augmented reality hanya 1 objek dan 1 Video; 2) Belum terdapat menu yang bisa 

digunakan untuk manipulasi objek 3D yang bisa digunakan untuk mencermati 

bagian objek 3D dari sisi lain objek tersebut.   

b.  Prototype Kedua  

Pada prototype kedua, halaman menu utama pada aplikasi ada perubahan pada 

tombol menu dalam bentuk dan posisi. Serta tulisan dalam tombol menu telah 

memiliki warna. Sedangkan hasil prototype kedua menu augmented reality pada 

halaman layar kamera adalah: 1) Objek 3D organ tubuh manusia memiliki tulisan 

keterangan pada bagian–bagian organ; 2) Terdapat menu yang bisa digunakan 

dalam memanipulasi objek 3D tersebut; 3) Tombol play video untuk memulai 

video organ tubuh manusia sudah dapat berjalan dengan baik. Hasil evaluasi dari 



8 

 

prototype kedua adalah 1) tampilan dalam menu utama berubah ; 2) Video yang 

tampil sesuai dengan objek 3D dari organ tubuh manusia. 

Sistem aplikasi dirancang dengan menggunakan UML (Unified Modelling 

Language).  Use Case Diagram  digunakan untuk mendeskripsikan cara kerja  

sistem dari sudut pandang  user, sebagai deskripsi fungsional dari sebuah sistem 

dan proses yang dilakukannya, serta menjelaskan secara visual siapa saja yang 

berperan sebagai aktor dalam penggunaan sistem dan bagaimana interaksinya.Use 

Case Diagram  pada perancangan Aplikasi Media Pembelajaran Organ Tubuh 

Manusia Menggunakan Teknologi Augmented Reality pada Mobile Android OS 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

Rotate

Translasi

Skala

Mulai Video

Ambil Gambar

Menu Pembuat

Menu Petunjuk Menu Belajar AR

Menu Keluar

Siswa

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 
Gambar 3 Use Case Diagram 

 

Pada aplikasi pembelajaran organ tubuh ini yang berperan sebagai aktor adalah 

siswa. Siswa dapat memilih menu belajar, menu pembuat, menu petunjuk dan 

keluar. Pada menu belajar berguna untuk melihat bentuk Augmented Reality dari 

organ tubuh manusia. Menu pembuat berguna untk melihat pembuat aplikasi. 

Menu petunjuk untuk melihat petunjuk penggunaan aplikasi dan menu keluar 

untuk keluar dari aplikasi. Activity Diagram atau yang dikenal dengan diagram 

aktifitas berguna untuk mendeskripsikan alur cara kerja dari sebuah sistem, 

percabangan alur yang dapat terjadi pada sistem, bagaimana setiap kondisi alur 

berakhir dan seperti apa keputusan akhir yang dapat terjadi. Activity diagram pada 

perancangan aplikasi media pembelajaran organ tubuh manusia menggunakan  

teknologi Augmented Reality pada mobile android OS dapat dilihat dapat dilihat 

pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Activity Diagram 

 

Sequence Diagram berfungsi untuk mendeskripsikan interaksi antara setiap 

komponen baik di dalam maupun disekitar sistem dalam bentuk pesan yang  

digambarkan terhadap waktu. Sequence Diagram  juga mendeskripsikan alur yang 

dilakukan sebagai respon dari sebuah  input  untuk menghasilkan suatu  output  

tertentu.  Sequence Diagram  pada perancangan  Aplikasi Media Pembelajaran 

Organ Tubuh Manusia Menggunakan Teknologi Augmented Reality pada Mobile 

Android OS dapat dilihat pada Gambar 5. 

Start

Pilih Menu AR

Mengarahkan 

Kamera ke Marker

End

Objek 3D dan Video tampil 

pada layar Kamera

Tidak

Mengecek 3D dan Video yang 

terdaftar dalam marker

Mengecek Marker 

yang aktif

Mengaktifkan 

Kamera

Mendeteksi Marker dan 

Objek 3D dan Video

Merender Objek 3D Video 

pada layar Kamera

Ya

SystemsUsers
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Data : 

entitiy
 : Siswa Menu System : Controller

1. memilih menu AR

2. Kamera disorotkan ke marker

3. Cek Daftar Objek 3D dan video

6. Render Objek 3D dan Video ke layar

 7. menampilkan objek 3D dan video

4. Inisialisai Objek 3D dan Video

 5. objek 3D dan video telah diinisialisasi

 
Gambar 5 Sequence Diagram 

 

Class diagram menggambarkan struktur objek, deskripsi objek, class, package, 

dan relasi satu sama lain. Class diagram media pembelajaran organ tubuh 

manusia dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Class Diagram  

Pada Gambar  6 dapat dilihat bahwa aplikasi ini terdiri dari 11  class  yang 

saling berhubungan. Dengan  class  QCARBehaviour sebagai  class  penghubung 

antara QCAR, Tracker, QCARManager, dan DatasetLoadBehaviour. Pada  class 

Tracker terdapat hubungan dengan  class  MarkerTracker dimana  marker  akan 

dibuat dan didaftarkan.  Class  MarkerTracker terhubung dengan  class 

MarkerBehaviour yang kemudian berakhir pada  class 
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DefaultTrackableEventHandler. Dalam  class  DefaultTrackabelEventHandler 

inilah  marker  akan dideteksi dan menampilkan objek 3D dan Video.  Class  

Script merupakan class independent  yang adalah inti dari semua fitur-fitur yang 

tersedia pada aplikasi. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Halaman Menu Utama  

Halaman Menu Utama merupakan halaman yang berfungsi sebagai  user 

interface  utama aplikasi. Berdasarkan dari hasil rancangan  interface prototype  

kedua, terdapat empat tombol pada halaman menu utama. Terdiri dari tombol 

belajar, petunjuk, petunjuk, dan  keluar. Tampilan  interface  untuk Halaman 

Menu aplikasi media pembelajaran organ tubuh manusia menggunakan teknologi 

augmented reality dapat  dilihat pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7 Halaman Menu Utama Aplikasi 

 

  Halaman menu utama ini dibentuk dari satu kelas activity dan satu XML 

(Extensible Markup Language) file yang digunakan untuk mengatur template 

menu utama. Kelas activity sendiri yang akan berperan memanggil dan 

menjalankan item – item antarmuka yang ada pada file XML. Pada implementasi 

halaman utama, terlihat ada beberapa perbedaaan dibandingkan prototype yang 

dibuat. 

a. Secara keseluruhan tampilan dibuat menarik dengan perpaduan warna dan 

gambar. 

b. Susunan dan bentuk tombol menu utama  berbeda sehingga terlihat lebih 

menarik. 

 

Halaman Layar Kamera 
Ketika pengguna menekan tombol belajar pada halaman menu utama 

maka akan sistem akan mengaktifkan kamera dan gambar hasil sorot dari kamera 
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akan ditampilkan pada halaman layar kamera secara real time. Gambar 8 

merupakan Antarmuka dari halaman layar kamera. 

 

 
Gambar 8 Antarmuka Halaman Layar Kamera 

 

Ketika kamera berhasil menangkap gambar marker yang sudah 

didaftarkan pada sistem dan sistem mengenali gambar marker tersebut maka 

sistem akan memvisualisasikan objek 3D dan video pada posisi diatas gambar 

marker pada layar kamera. Setiap sisi dari objek 3D dan video dapat dilihat dari 

berbagai sudut secara real time sesuai dengan sudut pandang kamera.  

Dalam halaman layar kamera terdapat delapan tombol menu yaitu tombol start, 

tombol rotate x, tombol rotate y, tombol scale up, tombol scale down, tombol 

transformasi x, tombol transfomasi y, tombol ambil gambar, dan tombol keluar. 

 

Implementasi Menu Augmented Reality 

 Dalam pengembangan aplikasi media pembelajaran organ tubuh manusia 

ini, pada bagian augmented reality dikembangkan dengan menggunakan library 

package vuforia v2.31 dan unity. . Tahapan-tahapan dalam pengembangan 

aplikasi media pembelajaran diawali dengan inisialisasi marker, objek 3D dan 

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

kemudian akan di proses. Gambar tersebut akan menjadi file berbentuk database  

image target yang digunakan untuk marker objek 3D pada Augmented reality. 

 

 

  

 

 

 

 
 

Gambar 9 Tampilan Marker Hati dan Marker Ginjal 
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   Proses selanjutnya adalah menentukan objek 3D serta video dengan 

marker. Marker yang ada di dalam database marker akan di render ke image 

target. Objek 3D dan video kemudian dipasangkan ke render image target yang 

sesuai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10 Tampilan Objek 3D dan Video pada Layar Kamera 

 

  Menu rotate x dan rotate y masing – masing digunakan untuk memutar 

objek 3D pada titik X dan titik Y. Menu scale up dan menu scale down digunakan 

untuk untuk memperbesar dan memperkecil objek 3D yang tampil pada layar, 

sedangkan menu translate x dan menu translate y digunakan untuk menggeser 

objek 3D pada titik x dan titik y.  

  Jika pengguna menekan tombol start video, maka sistem akan melakukan 

pendeteksian marker dan me-render video sesuai dengan marker yang aktif dan 

akan menampilkan video pada layar kamera perangkat android. Dalam aplikasi ini 

video yang akan ditampilkan adalah video organ tubuh manusia sesuai dengan 

objek 3D yang tampil. Ketika user memilih organ jantung maka pada layar 

kamera akan muncul objek 3D jantung beserta video mengenai organ jantung 

tersebut. 
 

  Kode Program 1 Proses Pemuatan Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kode Program 1 merupakan kode untuk informasi proses pemuatan video kepada 

class VideoPlaybackRenderer (variabel anggota mRenderer) melalui method 

1. if (mRenderer != null) 
2. { 
3. for (int i = 0; i < NUM_TARGETS; i++) 
4. { 
5. if (!mReturningFromFullScreen) 
6. { 
7. mRenderer.requestLoad(i,  
8. mMovieName[i], mSeekPosition[i], false); 
9. } 
10. else{ 

11. mRenderer.requestLoad(i,  

12. mMovieName[i], mSeekPosition[i], mWasPlaying[i]); 

13. } 

14. } 
15. } 
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1. for (int i = 0; i < NUM_TARGETS; i++) 
2. {            if (isTapOnScreenInsideTarget(i, e.getX(), e.getY())) 
3. { 
4. if (mVideoPlayerHelper[i].isPlayableOnTexture()) 
5. { 
6. if ((mVideoPlayerHelper[i].getStatus() == MEDIA_STATE.PAUSED) || 
7. (mVideoPlayerHelper[i].getStatus() == MEDIA_STATE.READY)  || 
8. (mVideoPlayerHelper[i].getStatus() == MEDIA_STATE.STOPPED) || 
9. (mVideoPlayerHelper[i].getStatus() == MEDIA_STATE.REACHED_END)) 
10. { pauseAll(i); 

11. if ((mVideoPlayerHelper[i].getStatus() == MEDIA_STATE.REACHED_END)) 

12. mSeekPosition[i] = 0; 

13. mVideoPlayerHelper[i].play(false, mSeekPosition[i]); 

14. mSeekPosition[i] = VideoPlayerHelper.CURRENT_POSITION; 

15. } 

16. else if (mVideoPlayerHelper[i].getStatus() == MEDIA_STATE.PLAYING) 

17. { 

18. mVideoPlayerHelper[i].pause(); 

19. } 

20. } 

21. else if (mVideoPlayerHelper[i].isPlayableFullscreen()) 

22. { 

23. mVideoPlayerHelper[i].play(true,VideoPlayerHelper.CURRENT_POSITION); 

24. } 

25. break; 

26. } 

27. } 

requestLoad(), mRenderer akan melakukan permintaan pemuatan untuk video tertentu 

pada marker yang aktif 
 

Kode Program 2 Perintah untuk Menjalankan Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Kode Program 2 merupakan penggalan kode untuk menjalankan video tertentu 

yang tampil pada layar kamera sesuai dengan video yang telah terdaftar pada marker. 

Pengujian sistem bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem dalam aplikasi 

dapat berjalan dan menemukan kesalahan yang dapat terjadi pada aplikasi. 

Pengujian ini dilakukan dengan pengujian alfa dan pengujian beta. Pengujian 

dilakukan pada perangkat android OS minimal 4.0 (Ice Cream 

Sandwich).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 aplikasi menggunakan metode Black Box Testing. 

Black box testing adalah sebuah metode pengujian perangkat lunak yang menguji 

fungsionalitas sebuah aplikasi [20]. Melalui pengujian ini, dapat diketahui apakah 

aplikasi sudah berjalan dan memberikan output sesuai yang diinginkan atau tidak. 

Pengujian alfa meliputi pengujian Integrasi Antarmuka, pengujian pendeteksian 

marker dan kesesuaian pasangan gambar marker dengan model objek 3D, dan  

pengujian fungsi menu - menu.  

Pengujian integrasi antarmuka bertujuan untuk mengecek apakah halaman 

antarmuka satu dengan halaman antarmuka lainnya pada aplikasi telah saling 

berhubungan dengan benar. Pengujian pendeteksian marker bertujuan untuk 

mengecek apakah semua marker yang digunakan dalam sistem aplikasi media 

pembelajaran ini sudah dapat dideteksi oleh sistem. Pengujian kesesuaian 

pasangan gambar marker dengan model objek 3D dan video bertujuan untuk 

mengecek apakah marker yang dideteksi oleh sistem akan menampilkan model 

objek 3D dan video yang sesuai dengan gambar marker. Pengujian fungsi-fungsi 
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menu bertujuan untuk mengecek apakah fungsi-fungsi menu pada halaman layar 

kamera sudah berjalan dengan baik atau tidak. Hasil dari pengujian Alfa dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Hasil Pengujian Alfa 

Pengujian Aksi Hasil Aksi Status 

Pengujian 

Integrasi antarmuka Pilih Tombol 

Belajar, petunjuk, 

pembuat, keluar,  

Jika berhasil tombol belajar 

akan menampilkan layar 

kamera, tombol petunjuk 

akan menampilkan halaman 

petunjuk, tombol keluar 

akan mengakhiri aplikasi 

Valid 

Pendeteksian marker Sorot marker dengan 

kamera 

Jika berhasil akan 

menampilkan objek 3D dan 

video sesuai dengan posisi 

marker yang disorot ke 

kamera 

Valid  

Kesesuaian pasangan 

marker dengan objek 

3D dan video 

Sorot masing-masing 

marker yang berbeda 

dengan kamera 

Jika berhasil sistem akan 

menampilkan objek 3D dan 

video yang berbeda pada 

setiap marker yang yang 

disorot. 

valid 

Fungsi-fungsi menu Pilih tombol play 

video, scale up, scale 

down, rotate x, 

rotate y, translasi x, 

translasi y, ambil 

foto 

Jika berhasil tombol play 

video akan memainkan 

video organ tubuh manusia 

yang terdeteksi pada 

marker, tombol scale up dan 

scale down akan 

memperbesar dan 

memperkecil objek 3D yang 

terdeteksi pada marker, 

tombol rotate x dan rotate y 

akan memutar  objek 3D 

titik x dan titik y, tombol 

transalasi x dan translasi y 

akan mengeser objek 3D 

pada titik x dan titik y. 

tombol ambil foto akan 

menangkap gambar yang 

terdeteksi pada layar 

kamera. 

valid 

 

  Pengujian  Beta  pada sistem aplikasi dilakukan pada salah satu sasaran 

dari pembuatan aplikasi yaitu anak-anak. Pada pengujian  beta  ini dipilih siswa-

siswi kelas V SD St. Theresia Marsudirini 77 Salatiga sebagai  sampel  pengujian 

aplikasi dimana hasil dari kuesioner yang dibagikan sebelum pengujian beta 

masih terdapat siswa yang belum memahami pelajaran IPA materi organ tubuh 

manusia melalui media pembelajaran yang disediakan. Jumlah responden siswa-

siswa kelas V SD St. Theresia Marsudirini 77 Salatiga berjumlah 46 orang yang 

mengikuti proses pengujian. Setelah  mencoba aplikasi, responden pengujian 

diberikan kuisioner untuk melihat tingkat tanggapan responden terhadap aplikasi. 

Pertanyaan untuk kuisioner dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Table 2. Daftar Pertanyaan Kuisioner 

No Pertanyaan 

Keterangan Jawaban 

A B C D E 

1 Apakah aplikasi 

media pembelajaran 

ini mudah untuk 

digunakan ? 

Sangat 

mudah 

 

Mudah 

 

Cukup 

Mudah 

Sulit Sangat Sulit 

2 Apakah menurut 

kamu gambar organ 

tubuh yang di 

tampilkan sudah 

jelas ? 

Sangat 

Jelas 

Jelas Cukup 

Jelas 

Kurang 

Jelas 

Tidak Jelas 

3 Apakah menurut 

kamu video organ 

tubuh yang 

ditampilkan sudah 

jelas ? 

Sangat 

Jelas 

Jelas Cukup 

Jelas 

Kurang 

Jelas 

Tidak Jelas 

4 Apakah aplikasi 

media pembelajaran 

ini dapat membantu 

kamu dalam proses 

pembelajaran 

khususnya dalam 

materi organ tubuh 

manusia ? 

Sangat 

Membant

u 

Memba

ntu 

Cukup 

Memba

ntu 

Kurang 

Memban

tu 

Tidak 

Membantu 

5 Apakah kamu 

tertarik untuk 

menggunakan 

aplikasi media 

pembelajaran ini ? 

Sangat 

Tertarik 

Tertarik Cukup 

Tertarik 

Kurang 

Tertarik 

Tidak 

Tertarik 

6 Apakah kamu 

memahami materi 

dari buku aplikasi 

media pembelajaran 

yang diberikan ? 

Sangat 

Paham 

Paham Cukup 

Paham 

Kurang 

Paham 

Tidak 

Paham 

 

Data dari setiap pertanyaan kemudian dihitung dan dijadikan dalam bentuk 

persentase  (nilai dibulatkan  dua angka dibelakang koma). Hasil dari pertanyaan 

nomer 1 sampai 6 dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3  Hasil Persentase Responden 

Soal 
Jumlah Jawaban 

Total 
A B C D E 

1 23 (50%) 15 (32.60 %) 8 (17.39 %) 0 0 46 (100 %) 

2 10 (21.73 %) 21 (45.65 %) 13 (28.26 %) 2 (4.34 %) 0 46 (100%) 

3 9 (19.56 %) 23 (50 %) 11 (23.91%) 3 (6.52 %) 0 46 (100%) 

4 25 (54.34 %) 14 (30.43 %) 8 (15.21 %) 0 0 46 (100%) 

5 28 (60.86 %) 16 (34.78 %) 2 (4.34 %) 0 0 46 (100 %) 

6 6 (13.04 %) 29 (63.04 %) 9 (19.56 %) 2 (4.34 %) 0 46 (100%) 

Rata – 

rata (%) 
36.59 % 42.75 % 18.11 % 2.53 % 0 100 

 

Berdasarkan data persentase hasil jawaban kuesioner pada Tabel 3 maka 

didapatkan rata-rata persentase untuk setiap kategori. Persentase kategori “Sangat 

Baik” sebanyak 36.59%, kategori “Baik” sebanyak 42,75%, kategori “Cukup 

Baik” sebanyak 18%, kategori “Kurang Baik” sebanyak 2,53%, dan kategori 

“Tidak Baik” sebesar 0%. Berdasarkan rata-rata persentase untuk setiap kategori 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi media pembelajaran berada 

dalam kategori “Baik” untuk digunakan oleh para siswa kelas V sebagai 

penunjang dari buku literatur IPA kelas V dalam mempelajari dan memahami 

materi organ  tubuh manusia. 

 

5. Simpulan  

 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 1) Penerapan dan peran teknologi augmented reality pada mobile 

perangkat android dapat dimanfaatkan untuk pembuatan media pembelajaran 

organ tubuh manusia; 2) Implementasi model 3D dan video pada augmented 

reality mempermudah siswa dalam mengerti dan memahami materi organ tubuh 

manusia; 3)  Aplikasi dapat berjalan minimal pada  Mobile Phone berbasis 

Android OS 4.0 (Ice Cream Sandwich) dengan menggunakan kamera device; 4) 

Berdasarkan hasil uji coba melalui kuisioner  dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

dapat membantu siswa dalam mempelajari materi organ tubuh manusia. 

Dalam pengembangan maupun penelitian selanjutnya, ada beberapa saran 

yang dapat dijadikan  pertimbangan, yaitu :  1)  Media Pembelajaran dengan 

teknologi augmented reality dapat dikembangkan untuk materi – materi 

pembelajaran lain; 2)  Aplikasi dikembangkan dalam berbagai bentuk  platform  

seperti menggunakan media  web, sehingga dapat diakses secara  online, ataupun 

berbasis IOS; dan 3)  Objek 3D dapat dibuat bergerak dalam bentuk animasi agar 

lebih terkesan berinteraksi dengan user. 
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