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Abstract 
Doing chemical practices high school are very important so students can be better understand of what 

they are learning. Such as determining liquids and categorize to acid, base, or salt will be easier with 

practise activities. But not every high schools have chemical labolatories to support practical activities. 

Due to many factors such as material and equipment that are not cheap and a place to build a lab. With 

benefits of augmented reality (AR) technology that can combine real and virtual realities so it can be a 

learning media by students to practise chemistry without obstacles because materials an equipment are 

shape as 3D objects. Even more it can be accessed mobile anywhere and anytime using smartphone. The 

development method that is used is Multimedia Development Life Cycle (MDLC) which there are stages 

form concept, design, material collecting, assembly, testing, to distribution. The application was built 

using Unity with Augmented Reality software development kit from Vuforia. The result of this research is 

that the application that has been built can facilitate making it easier for students to do practical 

activities. 
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Abstrak 

 
Praktik dalam pelajaran kimia pada sekolah menengah atas tentu sangat penting agar siswa-siswi dapat 

lebih memahami apa yang dipelajari. Seperti penentuan cairan termasil asam, basa, atau garam akan lebih 

mudah dengan kegiatan praktik akan tetapi tidak semua sekolah mempunyai laboratorium kimia untuk 

penunjang kegiatan praktik dikarenakan faktor seperti bahan dan peralatan yang tidak murah serta tempat 

untuk membangun sebuah lab. Dengan memanfaatkan teknologi augmented reality (AR) yang dapat 

menggabungkan realitas nyata dan maya sehingga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran oleh 

siswa-siswi untuk melakukan praktik kimia. Metode pengembangan yang digunakan adalah multimedia 

development life cycle yang mana terdapat tahap-tahap dimulai dari concept, design, material, collecting, 

assembly, testing hingga distribution. Aplikasi ini dibangun menggunakan unity dengan AR software 

development kit dari Vuforia. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi yang dibuat dapat memfasilitasi 

sehingga mempermudah para siswa-siswi untuk melakukan kegiatan praktik kimia.  

Kata kunci: Kimia, Augmented Reality, Unity, Vuforia. 
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1. Pendahuluan 
Segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran 

kimia tentu kurang lengkap jika tidak ada kegiatan 

praktik. Untuk membuat sebuah lab kimia tertentu 

diperlukan sebuah ruangan khusus untuk 

menyimpan semua peralatan yang tidak murah dan 

semua bahan yang diperlukan perijinan khusus 

untuk mendapatkannya. Hal ini tentu menjadi 

hambatan bagi sekolah-sekolah menengah atas yang 

baru dirintis. Karena beberapa pelajaran seperti 

penentuan asam-basa lebih jelas jika dilakukan 

kegiatan praktik. Walaupun bisa melakukan 

kegiatan praktik tanpa adanya lab, tetap saja 

tergantung pada kreatifitas guru kimia untuk 

mengadakan kegiatan praktik tersebut. Seperti 

menyediakan alat dan bahan untuk praktek siswa-

siswinya. 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini 

dimanfaatkan di dunia pendidikan. Dengan 

memanfaatkan teknologi, media pembelajaran tidak 

hanya buku saja tetapi bisa berupa multimedia  yaitu 

perpaduan antara audio dan visual sehingga 

pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan lebih 

dimengerti. Akan tetapi masih memiliki 

keterbatasan bila berhubungan dengan kegiatan 

praktik kimia. Karena walau tersedianya tutorial 

ataupun video pembelajaran tentang praktik terdapat 

kekurangan dimana siswa-siswi tidak dapat 

mencobanya sendiri di karenakan tidak adanya alat 

dan bahan yang diperlukan serta tidak bisa 

sembarangan mempraktikan karena bahan kimia 

kebanyakan berbahaya.  

Tidak lepas dari perkembangan teknologi, salah satu 

teknologi yang tidak sedikit manfaatnya adalah 

Augmented Reality (AR). AR merupakan suatu 

teknologi yang menggabungkan antara dunia nyata 

dan dunia maya. AR membuat pengguna melihat 

dunia nyata yang dipadukan dengan objek virtual 

yang dihasilkan komputer. Dengan teknologi AR 

yang diterapkan di dunia pendidikan, dapat 

menjawab kekurangan dari media pembelajaran satu 

arah seperti tutorial ataupun video pembelajaran 

karena dengan AR pengguna dapat berinteraksi 

dengan objek komputer tersebut. Dengan 

memanfaatkan teknologi AR yang diterapkan di 

perangkat mobile dapat membuat suatu media 

pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga 

siswa-siswi dapat mengaktifkan sendiri melalui 

smartphone mereka. 

Sedangkan menurut jurnal rujukan yang penulis 

baca yaitu (Salim and Kom, no date) yang berjudul 

Virtual Viclab Untuk Pelajar Sma Berbasis Android 

Menggunakan LIBGDX menggunakan metode 

penelitian waterfall. Demikian juga modul yang 

digunakan berbeda menggunakan uji komatografi 

warna. 

  

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis 

adalah metode kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data dan metode pengembangan 

multimedia sebagai berikut : 

2.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Penulis mengumpulkan informasi dari sumber-

sumber seperti buku dan dokumen yang berkaitan 

dengan topik yang diteliti Penulis. 

2. Survei 

Penulis datang ke tempat studi kasus untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara mengamati 

permasalahan yang ada. 

3. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada Guru tentang 

kegiatan praktik kimia yang dilakukan di sekolah 

menengah atas  dimana guru mengajar. 

2.2 Metode Pengembangan Multimedia  

Menurut Sutopo (Sujadi et al., 2015) 

berpendapat bahwa metodologi pengembangan 

multimedia terdiri dari 6 tahapan yaitu concept, 

design, material collecting, assembly, testing, 

distribution. Tahapan-tahapan dari metode ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Concept 

Tahap concept (konsep) adalah tahap untuk 

menentukan tujuan dan siapa pengguna program 

(identifikasi audience). selain itu, tahap ini juga 

akan menentukan jenis aplikasi (presentasi 

interaktif), dan tujuan aplikasi (hiburan, pelatihan, 

pembelajaran).  

2. Design 

Design (perancangan) adalah tahap membuat 

spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, 

tampilan, dan kebutuhan material/bahan untuk 

program. 

3. Material Collecting 

Material collecting adalah tahap dimana 

pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan 

dilakukan. Tahap ini dapat dikerjakan paralel 

dengan tahap assembly. Pada beberapa kasus, tahap 

material collecting dan tahap assembly akan 

dikerjakan secara linier atau dengan paralel. 

4. Assembly 

Tahap assembly (pembuatan) adalah tahap dimana 

semua objek atau bahan multimedia dibuat. 

Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap design. 

5. Testing 

Dilakukan setelah selesai tahap pembuatan 

(assembly) dengan menjalankan aplikasi/program 

dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap 

ini disebut juga sebagai tahap pengujian alpha 

(alpha test) dimana pengujian dilakukan oleh 

pembuat atau lingkungan pembuatnya sendiri.  

6. Distibution 

Tahap dimana aplikasi disimpan dalam suatu media 

penyimpanan. Pada tahap ini jika media 

penyimpanan tidak cukup untuk menampung 

aplikasinya, maka dilakukan kompresi terhadapa 

aplikasi tersebut. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
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Pada penelitian ini membahas tentang bagian ini, 

dijelaskan hasil penelitian dan pada saat yang sama 

diberikan pembahasan yang komprehensif. Hasil 

dapat disajikan dalam angka, grafik, tabel dan lain-

lain yang membuat pembaca memahami dengan 

mudah. Pembahasan dapat dibuat dalam beberapa 

sub-bab. 

3.1. Concept 

Pada tahap awal ini penulis membuat 

konsep sesuai dengan data yang telah penulis 

dapatkan melalui metode pengumpulan data 

sebelumnya. Hasilnya aplikasi yang akan dibangun 

adalah aplikasi virtual lab kimia yang bertujuan 

untuk memudahkan pengguna dalam memahami 

kegiatan praktik kimia tentang asam basa. Aplikasi 

ini akan dibuat sesuai dengan kegiatan praktik 

sungguhan.Yaitu pengguna mengambil sample atau 

contoh cairan dari gelas menggunakan pipet, 

kemudian diteteskan pada kedua kertas lakmus 

merah dan biru yang dipisahkan dalam satu plat 

tetes. Kemudian pengguna melihat adakah 

perubahan dari salah satu kertas lakmus tersebut 

yang mana hasilnya pengguna dapat mengambil 

kesimpulan apakah cairan tersebut termasuk asam 

atau basa atau garam. Aplikasi ini juga menyediakan 

menu evaluasi dimana di menu ini pengguna dapat 

mengasah ingatannya untuk mengelompokkan 

cairan-cairan yang ditampilkan termasuk ke dalam 

kategori asam, basa, atau garam.  

3.2.  Design 

Pada tahap design ini, penulis spesifikasi 

mengenai aplikasi menggunakan model – model 

yang ada pada UML seperti use case diagram, use 

case scenario, activity diagram, sequence diagram, 

beserta struktur menu dan navigasi, dan storyboard 

dari aplikasi yang akan dibangun. 

3.2.1. Use Case Diagram 

Use case diagram mendeskripsikan hubungan – 

hubungan yang terjadi antara aktor dengan aktivitas 

yang terdapat pada sistem. Dalam hal ini aktor 

adalah pengguna sedangkan sistem adalah aplikasi 

augmented reality. 

 
Gambar 3.1 Use Case Diagram 

3.2.2. Activity Diagram 

Activity diagram memodelkan aliran aktivitas 

yang terjadi pada use case. Aktivitas berdasarkan 

use case diatas adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3.2 Acivity Diagram 

Gambar 3.3 menunjukkan activity diagram dari 

Mulai Praktik. Sistem mulanya menampilkan 

halaman awal, kemudian menjalankan kamera untuk 

menangkap objek marker. Jika ditemukan marker 

yang sesuai dengan yang ada di database, maka 

akan menampilkan objek 3D. 

3.2.3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan 

objek dalam use case dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dan message atau pesan yang 

uc Pengguna

Pengguna

Mulai Praktik

Melihat Petunjuk

Melihat Tentang

Keluar

Mulai Ev aluasi

act Mulai Praktik

Menampilkan halaman 

awal

Mulai

Menjalankan kamera 

untuk menangkap objek 

marker

pengecekan

database

Menampilkan objek 3D

Selesai

Tidak ada
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dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut 

sequence diagram dari sistem yang akan dibangun: 

3.2.3.1. Sequence Diagram Mulai Praktik 

 
Gambar 3.3 Sequence Diagram Mulai Praktik 

Berdasarkan pada gambar 3.8, terdapat objek –

objek yang saling berkirim dan menerima pesan dari 

objek lainnya. Terdapat objek aktor yaitu Pengguna, 

objek boundary yaitu Menu Utama dan Kamera, 

objek controller yaitu AR Camera dan ImageTarget, 

dan objek entity yaitu Marker. 

3.3.  Material Collecting 

Pada tahap material collecting, Penulis 

mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan yang 

akan digunakan dalam aplikasi yang akan dibuat. 

Berikut tabel yang berisi bahan – bahan yang telah 

dikumpulkan.   

3.4. Assembly 

Pada tahap assembly, Penulis membuat semua 

objek yang akan dipakai didalam aplikasi dan 

kemudian dirancang dengan kode program 

berdasarkan pada tahap design sehingga sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Berikut adalah objek – 

objek yang akan dibangun. 

3.4.1. Scene Menu Utama 

      Scene dari menu utama ini dibuat penulis 

langsung di aplikasi Unity. Scene ini berfungsi 

sebagai navigasi utama untuk berpindah ke scene 

atau halaman lain sesuai dengan tombol yang 

dipilih. Berikut hasilnya dapat dilihat pada gambar 

3.4. 

 
Gambar 3.4 Scene Menu Utama 

3.4.2. Scene Mulai Praktik 

     Scene dari mulai praktik ini dibuat oleh 

penulis langsung di aplikasi Unity. Disini 

merupakan scene inti yang mana pengguna dapat 

melakukan praktik asam basa. Berikut hasilnya 

dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Scene Mulai Praktik 

3.5. Testing 

Pada tahap testing ini, Penulis melakukan 

pengetesan aplikasi dengan menjalankan dan 

mencoba semua fungsi yang ada kemudian dilihat 

apakah ada kesalahan atau tidak. Pengujian ini 

dilakukan mengggunakan pengujian alpha (alpha 

test) yaitu pengujian dilakukan oleh penulis dan 

lingkungan Penulis. Dalam melakukan pengetesan, 

Penulis menggunakan beberapa perangkat Android 

dengan spesifikasi yang berbeda-beda.  

3.6.  Distribution 

Pada tahap distribution ini, Penulis 

menyimpan aplikasi ke media penyimpanan secara 

online di media sosial Google+ sehingga dapat 

tersebar secara meluas dan pengguna dapat dengan 

mudah untuk mengunduh aplikasi yang telah Penulis 

buat. Aplikasi ini pun sudah tersedia di Google Play 

dengan judul “Lab Kimia AR”. Berikut link dari 

halaman tempat penulis menyimpan aplikasi yang 

disimpan secara online. 

https://plus.google.com/u/0/1064300044097226389

44/posts/B9nu7JCrS1B  

 

4. Kesimpulan 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah 

dipaparkan, Penulis telah membuat aplikasi virtual 

lab kimia yang dibuat menggunakan perangkat 

lunak Unity dengan memanfaatkan teknologi 

augmented reality dari software development kit 

Vuforia dan dibuat dalam bentuk sebuah aplikasi 

berbasis mobile. Hasilnya aplikasi yang telah dibuat 

dapat membuat pengguna khususnya siswa-siswi 

sekoah menengah atas dapat melakukan praktik 

kimia secara mobile. 
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