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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kimia merupakan salah satu bidang ilmu yang penting untuk dipelajari, 

karena banyak diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, perlu 

diajarkan pada anak-anak usia belajar. Khusunya anak SMA, karena di Indonesia 

mata pelajaran kimia baru diajarkan pada anak SMA. 

Unsur-unsur kimia merupakan salah satu materi dasar yang dipelajari pada 

waktu SMA. Jadi merupakan materi yang sangat penting untuk dipelajari. Karena 

materi dasar itu yang mempengaruhi materi-materi selanjutnya. Begitu banyak hal 

yang perlu dipelajari yang berkaitan dengan unsur-unsur kimia, antara lain seperti 

sifat-sifat dari masing-masing unsur, periode dan golongan, dan sebagainya. 

Banyak cara yang bisa diterapkan dalam mengajari anak SMA tentang 

materi kimia. Salah satunya dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi. 

Tidak dapat dipungkiri jika saat ini kemajuan teknologi informasi sangatlah 

pesat. Dan itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang 

pendidikan. Salah satu yang bisa diterapkan adalah membuat aplikasi pembelajaran. 

Aplikasi merupakan salah satu media yang praktis yang dapat diterapkan karena 

bisa digunakan pada perangkat elektronik portable seperti smartphone atau tablet. 

Mayoritas smartphone atau tablet yang ada menggunakan android sebagai operasi 

sistemnya. Sehingga banyak developer dari berbagai negara membuat aplikasi atau 

game yang berbasis Android. 

Banyak developer yang telah membuat aplikasi pembelajaran tentang kimia. 

Termasuk pembelajaran tentang unsur-unsur kimia. Namun, aplikasi yang tersedia 

masih sebatas aplikasi pada umumnya. Hanya sebagian kecil aplikasi yang 

menggunakan Augmented Reality. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini penulis 

akan membuat aplikasi pembelajaran kimia yang berbasis Android menggunakan 

Augmented Reality yang bisa dimanfaatkan oleh anak SMA dalam mempelajari 

unsur-unsur kimia. 
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Augmented Reality merupakan salah satu cabang di bidang teknologi yang 

belum terlalu lama, namun memiliki perkembangan yang sangat cepat. 

Perkembangan Augmented Reality pada industri mobile phone juga mempunyai 

perkembangan yang paling cepat. 

Menurut seorang pakar Ronald T Azuma (1997) dalam [2], mendefinisikan 

bahwa Augmented Reality sebagai penggambungan benda-benda nyata dan maya 

pada lingkungan nyata. Sedangkan menurut Suryawinata (2010) dalam [3], 

Augmented Reality adalah kombinasi antara dunia maya (virtual) dan dunia nyata 

yang dibuat oleh komputer. Dalam penelitian kali ini Augmented Reality akan 

digunakan untuk menampilkan objek 3D. 

Dengan demikian, penggunaan Augmented Reality dapat memberikan nilai 

tambah tersendiri pada aplikasi ini dan mendorong minat siswa untuk belajar unsur-

unsur kimia. 

Dari uraian diatas maka diambil topik untuk penulisan skripsi berjudul 

“Aplikasi Pembelajaran Unsur-Unsur Kimia Berbasis Android Menggunakan 

Augmented Reality”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam aplikasi pembelajaran ini adalah aplikasi 

pembelajaran unsur-unsur kimia yang ada selama ini yang berbasis Android  

sebagian besar tidak menggunakan Augmented Reality.  

 

1.3 Tujuan 

Aplikasi ini bertujuan agar pengembang dapat menerapkan Augmented 

Reality pada setiap unsur-unsur kimia yang ada pada tabel periodik unsur tersebut. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjan tugas akhir ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini dirancang untuk tablet / smartphone yang berbasis Android 
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b. Aplikasi ini menampilkan materi mengenai unsur-unsur kimia, antara lain 

tentang tabel periodik, struktur atom, nomor atom, nomor massa, isotope, 

molekul, ion, dan perbedaan unsur dengan senyawa. 

c. Perancangan tampilan objek yang berbasis 3D , yang berjumlah 20 unsur 

dan 5 senyawa 

d. Satu marker untuk satu objek 

e. Materi mencakup materi siswa SMA kelas X 

 

1.5 Metodologi 

Pembuatan tugas akhir ini menggunakan berbagai metodologi, antara lain: 

a. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Studi pustaka bertujuan untuk memahami konsep aplikasi yang akan 

dibangun, yaitu mengenai materi-materi kimia kelas X  tentang sistem 

periodik unsur. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan 

mempelajari berbagai konsep yang berhubungan dengan tugas akhir. 

Proses tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur 

yang berkaitan dengan teknologi Augmented Reality. Literatur yang 

digunakan meliputi buku referensi, dokumentasi internet, jurnal, dan 

aplikasi yang sejenis. 

b. Implementasi 

Tahap ini merupakan tahapan untuk pembuatan aplikasi 

pembelajaran dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. 

Menggunakan software Unity dalam pembuatan aplikasi, software 

Blender dalam pembuatan objek 3D, dan Vuforia SDK untuk penerapan 

Augmented Reality. 

c. Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap ini merupakan tahap uji coba terhadap implementasi yang 

dilakukan. Pengujian dilakukan berdasarkan fungsionalitas dan performa 

dari sistem. Adapun pengujian yang dilakukan antara lain: 
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a. Menjalankan aplikasi 

Pada pengujian ini, pengembang mencoba menjalankan 

aplikasi yang sudah dibuat, apakah berjalan sesuai yang 

diharapkan atau tidak. 

b. Pendeteksian marker 

Pada pengujian ini yaitu mendetesi marker yang sudah 

dibuat pada jarak dan cahaya tertentu. 

c. Pengenalan objek 

Pada bagian ini akan diuji keberhasilan sistem setelah 

mendeteksi marker kemudian akan memunculkan objek sesuai 

yang telah ditentukan. 

d. Pembuatan Laporan 

Pada tahap akhir ini dilakukan penyusunan laporan sebagai 

dokumentasi dari pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi dibuat agar 

memudahkan pengembang sistem dikemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun menjadi beberapa 

bab sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan yang digunakan sebagai 

acuan untuk tugas akhir ini, sehingga dapat mendukung secara teknis dalam 

pengerjaan aplikasi pembelajaran yang dibuat.  

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem yang 

akan dibuat. Analisa yang dibutuhkan berupa flowchart, use case diagram, 
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activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Selain itu juga 

perancangan sistem berupa design user interface. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan implementasi dari apa yang telah dirancang pada bab 

sebelumnya. Dan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dikerjakan dan saran-

saran yang berguna untuk pengembangan sistem di masa mendatang. 


