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ABSTRAK  

SMK Negeri 2 Palembang merupakan salah satu sekolah unggulan. Saat ini proses 

belajar masih dilakukan dengan cara mendengarkan guru dalam penyampaian 

materi. Kendala yang di hadapi pada SMK Negeri 2 yaitu keterbatasan buku modul 

pada pelajaran K3, oleh karena itu perlunya metode lain dalam penyampaian materi 

yang disampaikan guru. Dengan berkembangan teknologi Augmented Reality (AR), 

saat ini telah memberikan banyak konstribusi ke dalam berbagai bidang terutama 

pada bidang media pembelajaran. Saat ini media pembelajaran hasil gabungan 

teknologi cetak dan komputer dapat diwujudkan dengan media teknologi 

Augmented Reality (AR), merupakan teknologi yang digunakan untuk 

merealisasikan dunia virtual kedalam dunia nyata secara real-time. Tujuan penelitin 

ini membuat sebuah aplikasi Augmented Reality (AR), sebagai media pembelajaran 

menggunakan software unity dan blender. Modeling adalah proses pembuatan 

objek 3D mengunakan blender, unity proses pembuatan aplikasi agar dapat 

dijalankan. Jenis markerless marker digunakan dalam pendeteksian marker. Media 

pembelajaran ini menerapkan teknologi Augmented Reality (AR), yang 

menggunakan metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle). Penelitian ini 

menghasilkan aplikasi media pembelajaran menggunakan Augmented Reality 

berbasis android pada pelajara K3, hasil dari persentasi 64,9% sangat setuju dengan 

aplikasi pembelajaran berbasis android dengan menerapkan teknologi Augmented 

Reality. 

 

Kata Kunci : Augmented Reality (AR), marker, Multimedia Development Life 

Cycle MDLC 
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ABSTRAK  

 

SMK Negeri 2 Palembang is one of the leading schools. Currently the learning 

process is still done by listening to teachers in the delivery of material. The obstacle 

faced in SMK Negeri 2 is the limitation of module book in the lesson of K3, therefore 

the need for other methods in the delivery of material submitted by teachers. With 

the development of Augmented Reality (AR) technology, it has given a lot of 

contribution to various fields especially in the field of learning media. Currently 

the combined learning media of print and computer technology can be realized with 

Augmented Reality (AR) technology media, is a technology used to realize virtual 

world into the real world in real-time. The purpose of this research is to create an 

Augmented Reality (AR) application, as a learning medium using unity and blender 

software. Modeling is the process of making 3D objects using blender, unity process 

of making the application to run. The markerless marker type is used in marker 

detection. This learning media applies Augmented Reality (AR) technology, which 

uses MDLC (Multimedia Development Life Cycle) method. This study resulted in 

the application of instructional media using Augmented Reality based on android 

in study K3, result from 64,9% percentage very agree with application of android 

based learning by applying Augmented Reality technology. 

 

Keywords: Augmented Reality (AR), marker, Multimedia Development Life 

Cycle MDLC 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aktivitas terpenting dikehidupan 

manusia. Melalui pendidikan pula berbagai aspek kehidupan dikembangkan 

melalui proses belajar mengajar. Berbagai permasalahan yang ada dalam 

proses belajar perlu distabilkan agar terciptanya kondisi belajar sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran serta 

menunjang proses belajar mengajar di sekolah, sudah seharusnya sekolah atau 

guru memanfaatkan media atau alat bantu yang mampu merangsang 

pembelajaran sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. 

SMK Negeri 2 Palembang merupakan salah satu sekolah bertaraf 

internasional dan memiliki 8 (delapan) program keahlian antara lain Teknik 

Gambar Bangunan, Teknik Survey Pemetaan, Teknik Komputer Jaringan, 

Teknik Mekatronika, Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Teknik 

Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor dan Teknik Pemesinan. Sekolah ini 

memiliki 8 (delapan) jurusan untuk menunjang proses pembelajaran 

kejuruan. Saat ini, proses pembelajaran pada pelajaran keselamatan kesehatan 

kerja (K3) dengan cara mempelajari buku atau modul pembelajaran yang ada 

serta mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. 
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Berdasarkan tabel 1.1 hasil angket, dan wawancara yang telah penulis 

lakukan terhadap salah satu guru yang mengajar pelajaran K3, yaitu dengan 

bapak Drs.Suripto,MSi pada tanggal 23 Agustus 2017, bahwa saat ini terdapat 

permasalahan tentang pelajaran keselamatan kesehatan kerja di SMK N 2 

Palembang. Saat ini di SMK N 2 Palembang memiliki permasalahan 

mengenai mata pelajaran K3 karena materi yang disampaikan melalui 

buku/kertas khususnya pelajaran keselematan kesehatan kerja (K3) 

susah/sulit untuk dipahami sehingga membutuhkan metode lain (hasil 

kuesioner no. 1 mendapat hasil 18,6% sangat setuju, 62,9% setuju, 17,5% 

tidak setuju, 1% sangat tidak setuju). Materi yang disampaikan melalui 

buku/kertas pada pelajaran keselamatan kesehatan kerja(K3) kurang menarik 

dan monoton (hasil kuesioner no. 2 mendapat hasil 49,5sangat setuju, 48,5% 

setuju, 2,1% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju). Saat belajar K3, saya lebih 

suka melihat gambar-gambar  yang ada dalam buku pelajaran keselamatan kesehatan 

kerja dibanding dengan membaca penjelasanya (hasi kuesioner no.3 mendapat 

hasil 38,1% sangat setuju, 39,5% setuju, 19,6% tidak setuju, 3,1% sangat 

tidak setuju). Akan tetapi untuk sekarang ini , siswa lebih familiar dengan 

teknologi mobile seperti android  (hasil kuesioner no. 4 mendapat hasil 49,5% 

sangat setuju, 49,5setuju, 0% tidak setuju, 1% sangat tidak setuju).  Siswa 

sangat tertarik jika penyampain materi pelajaran keselamatan kesehatan 

kerja(K3) dalam belajar menggunakan teknologi mobile dengan konten 3 

demensi, san animasi atau video dibanding menggunakan kertas atau buku 
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(hasil kuesioner no. 5 mendapat hasil 60,8% sangat setuju, 36,1% setuju, 

2,1% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju).  

Salah satu media pembelajaran yang dapat meningkatkan ketertarikan 

siswa dalam belajar dan memperoleh pengalaman yang berbeda dalam 

mendapatkan informasi mengenai visualisasi atau gambaran dari suatu materi 

pembelajaran adalah media pembelajaran menggunakan teknologi 

Augmented Reality. Dari hasil penelitan yang dilakukan Fenty., Pradono, 

Rayi., dan Nurochmah, Dewi. (2014:217) “Berbagai potensi dan keuntungan 

dari penerapan teknologi Augmented Reality untuk pendidikan, antara lain 

salah satunya yaitu memiliki kekuatan untuk menarik siswa belajar dengan 

memberikan kebebasan bagi siswa dalam melakukan proses penemuan 

dengan cara mereka sendiri”. Media yang dimaksud untuk membantu guru 

dalam penyampaian materi, membantu siswa agar lebih mudah memahami 

terhadap materi pelajaran keselamatan kesehatan kerja (K3), menarik minat 

siswa dalam belajar serta dapat membantu siswa untuk bisa mengulang materi 

pembelajaran yang telah diajarkan disekolah untuk dapat dipelajari kembali 

diluar waktu sekolah. 

Untuk mengatasi permasalahan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membuat aplikasi yang 

menggunakan virtual Augmented Reality yang berjudul “Penerapan 

Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Keselamatan 

Kesehatan Kerja (K3) Pada SMK Negeri 2 Palembang”. 
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1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan pada 

pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan permasalahan 

yang saat ini dihadapai oleh SMK Negeri 2  Palembang, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah, bagaimana menerapkan teknologi Augmented 

Reality pada media pembelajara Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) ?  

 

1.3. Ruang lingkup Penelitian 

Penulis merangkum ruang lingkup untuk menentukan batasan-batasan 

pada penelitian ini, ruang lingkup penelitian “Penerapan  Augmented Reality 

sebagai media pembelajaran Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) pada SMK 

Negeri 2 Palembang ”, adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan teknologi Augmented Reality akan menghasilkan aplikasi A-

K3 yang ditujukan untuk  penggunaan berbasis mobile dengan sistem 

operasi Android. 

2. Penerapan teknologi A-K3 sebagai media pembelajaran K3 akan 

menggunakan metode Marker Based Augmented Reality. 

3. Metode pengembangan yang akan digunakan pada A-K3 adalah 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) versi Luther dan Sutopo, 

dan pada tahap testing penulis akan menggunakan alpha dan beta testing. 

4. Pengujian alpha akan menggunakan black box testing, sedangkan pada 

pengujian beta penulis akan menggunakan metode angket untuk 

mengukur apakah terdapat pengaruh  setelah A-K3 diterapkan. 
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1.4. Konten atau pembahasan yang ada pada A-K3 sebagai media pembelajaran 

meliputi tentang simbol-simbol tanda bahaya dalam lingkungan kerja, alat-

alat perlindungan diri, tipe APAR berdasarkan alat, tipe APAR berdasarkan 

jenis kebakaran. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari peneletian ini yaitu : 

1. Menghasilkan media pembelajaran yang menggunkan teknologi 

Augmented Reality (AR) berbasis android untuk pembelajaran 

Keselamatan Kesehatan Kerja, pada SMK Negeri 2 Palembang. 

2. Mengetahui tingkat ketertarikan siswa pada pembelajaran K3, 

pada materi simbol-simbol tanda bahaya ditempat kerja , alat-alat 

pelindungan diri, dan alat pemadam api ringan dalam penerapan 

Augmented Reality (AR) berbasis android pada SMK Negeri 2 

Palembang. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Manfaat yang akan penulis dapatkan dari adanya penelitian 

ini meliputi : 

1. Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

bidang desain, animasi  dan pemrogramman yang didapatkan 

selama belajar di STMIK PalComTech. 

2. Penulis dapat membuat/menerapkan teknologi Augmented 

Reality pada Media pembelajaran di SMK Negeri 2 Palembang. 
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1.6.2. Manfaat Bagi SMK Negeri 2 Palembang 

Manfaat yang diharapkan dari penerapan teknologi Augmented 

Reality pada SMK Negeri 2 Palembang adalah sebagai berikut : 

1. A-K3 sebagai sarana edukasi yang informatif, interaktif, dan 

menghibur yang menyuguhkan informasi berupa koten 

multimedia.  

2. Membantu guru dalam penyampaian materi kepada siswa-siswi 

di SMK Negeri 2 Palembang.  

1.6.3. Manfaat Bagi Akademik 

Manfaat bagi akademik dari penelitian ini adalah sebagai 

bahan pedoman dan referensi bagi penulis lain untuk dijadikan 

perbandingan dalam menyusun laporan penelitian selanjutnya dan 

menambah koleksi pustaka di perpustakaan STMIK Palcomtech 

Palembang. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang penulis buat dalam laporan penelitian ini, 

terdiri dari enam bab, sistematika penulisan menjelaskan secara singkat isi 

yang akan dibahas, serta keterkaitan antar setiap bab. Sistematika penulisan 

pada penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pada tempat 

penelitian yang melatar belakangi penelitian dilaksanakan.   
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1.2.  Perumusan Masalah 

Merupakan identifikasi berupa pertanyaan yang didapat 

berdasarkan latar belakang. 

1.3.  Batasan Masalah 

Menjelaskan secara rinci batasan-batasan atau ruang lingkup 

pada laporan penelitian ini. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menjelaskan maksud atau tujuan yang 

ingin dicapai pada penelitian ini.  

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1.  Profil Instansi 

2.1.1. Sejarah Perusahaan 

Memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan 

yang menjadi tempat riset bagi penulis. 

2.1.2. Visi dan Misi 

Memaparkan secara rinci visi dan misi perusahaan 

atau tempat riset. 

2.1.3. Struktur Organisasi 

Merupakan gambaran tentang struktur jabatan pada 

SMK Negeri 2  Palembang yang menjadi tempat riset 

bagi penulis. 
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2.1.4. Tugas Wewenang 

Menjelaskan secara rinci tentang tugas atau 

wewenang dari setiap jabatan pada struktur 

organisasi. 

 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

3.1.   Teori Pendukung 

Teori pendukung berisi tentang teori-teori yang penulis 

gunakan sebagai dasar teori dalam laporan penelitian ini. 

3.2.   Hasil Penelitian Terdahulu 

Memaparkan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang penulis 

gunakan untuk penelitian yang saat ini dilakukan. 

3.3.   Kerangka Pemikiran 

Memberikan gambaran tentang alur pemikiran atau logika 

dari penulis dalam mengidentifikasi permasalahan, 

pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan, 

implementasi dan pengukuran software, dan hasil. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

4.1.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi 

Menjelaskan lokasi atau tempat penelitian, dan 

menjelaskan secara logis alasan mengapa tempat 

tersebut dipilih sebagai tempat penelitian. 
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4.1.2. Waktu 

Memaparkan secara rinci waktu keseluruhan pada 

penelitian, baik dari waktu pengumpulan data, 

maupun waktu penelitian berdasarkan metodologi 

yang digunakan.  

4.2.   Jenis Data 

4.2.1. Data Primer 

Merupakan data yang penulis peroleh melalui 

pengukuran secara langsung. 

4.2.2. Data Sekunder 

Merupakan data yang penulis peroleh dari pihak lain  

saat dokumentasi, yang digunakan  pada penelitian 

saat ini. 

4.3.   Teknik Pengumpulan Data 

Menjelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk pembuatan 

laporan penelitian.   

4.4.   Jenis Penelitian 

Menjelaskan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. 

4.5.   Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.5.1. Alat Pengembangan Sistem 

Merupakan bagan alir (flowchart) yang penulis 

gunakan pada teknik pengembangan sistem. 
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4.5.2. Teknik Pengembangan Sistem  

Menjelaskan tentang metodologi yang penulis  

gunakan untuk pengembangan sistem. 

4.6.   Alat dan Teknik Pengujian  

Memberikan gambaran tentang teknik pengujian yang 

digunakan pada laporan penelitian. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1.   Hasil 

Memaparkan secara rinci hasil dan pembahasan pada 

penelitian, berdasarkan metodologi pengembangan. 

5.1.1. Konsep (Concept) 

Menjelaskan tentang konsep dari penelitian, dalam 

bentuk tabel. 

5.1.2. Perancangan (Design) 

Memberikan gambaran tentang penelitian yang 

dibuat dalam bentuk user interfaces dan bagan alir 

(flowchart). 

5.1.3. Pengumpulan Materi (Material Collecting) 

Menjelaskan secara rinci tentang material-material 

yang penulis gunakan pada penelitian, yang 

mencangkup material teks, gambar, dan audio.  
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5.1.4. Pembuatan (Assembly) 

Menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan dan hasil 

yang diperloeh dari penelitian. 

5.1.5. Pengujian (Testing) 

Memaparkan hasil pengujian berupa hasil sebelum 

dan sesudah penelitian dilaksanakan berdasarkan 

teknik pengujian yang digunakan.  

5.1.6. Distribusi (Distribution) 

Memberikan gambaran tentang bagaimana distribusi 

perangkat lunak dilakukan setelah penelitian selesai 

dilaksanakan.  

BAB VI PENUTUP 

6.1.   Simpulan 

Memaparkan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

analisa. 

6.2.   Saran 

Berisi tentang saran atau masukan untuk langkah 

pengembangan selanjutnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM SEKOLAH 

2.1. Profil Sekolah 

2.1.1. Sejarah SMK Negeri 2 Palembang 

 Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan laju 

perkembangan serta peningkatan ekonomi di kota Palembang yang 

sangat membutuhkan tenanga penggerak pembangunan untuk 

ditempatkan diperusahaan-perusahaan milik pemerintah/swasta yang 

telah mulai nampak perkembangannya pada saat itu, maka timbul 

pemikiran dari beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga 

kerja, maka pada tahun 1957 berdirilah suatu Lembaga Pendidikan 

yang bernama Sekolah Teknik Menengah (STM) yang berstatus swasta. 

  Pada saat itu ditetapkanlah seseorang berkebangsaan 

Belanda bernama AJ Frietman untuk memimpin Lembaga Pendidikan 

sekolah Teknik (ST) bertempat di Jalan Mayor Ruslan, Lorong Pagar 

Alam Palembang Pada tahun 1959 dengan dikeluarkannya Keputusan 

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1290/B.3/KEDJ/1959 tertanggal 

September 1959 resmi menjadi Sekokah Negeri. 

  Pada tahun 1959 setelah habis masa jabatan kepemimpin AJ. 

Frietman di gantikan oleh Bapak Saban namun kepemimpinan ini 

hanya berjalan dalam waktu yang sangat singkat selama 6 (enam) 



14 
 

 
 

bulan digantikan oleh Bapak Sangjan Saputro 6 (enam) bulan untuk 

menggantikan pimpinan yang lama pada saat itu bukanlah hal yang 

mudah, karena tenaga-tenaga yang dianggap mampu untuk memimpin 

STM ini penuh dengan kesibukan tugasnya serta adanya gejolak 

perjuangan Bangsa Indonesia pada saat itu.  

  Sedangkan pendidikan di STM harus tetap berjalan maka 

pimpinan STM di pegang langsung oleh Bapak Usman Rohim sebagai 

Cakteker I, ini pun hanya berjalan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan 

maka pada bulan Juli 1966 dikeluarkannya SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui Kepala Kantor Wilayah Propinsi Sumsel 

menunjukan kepada Bapak Drs. Abdullah Dan sebagai Kepala STM 

sampai dengan tanggal 2 Juli 1967. 

  Pada akhir tahun 1967 Bapak M. Syafei Rachman, BE. 

Ditetapkan sebagai kepala STM I Palembang dimana sebelumnya 

bertugas di STM Bandung Jawa Barat. Pada Tahun itu juga Lokasi 

Sekolah Teknologi Menengah Jalan Mayor Ruslan Lorong Pagar Alam 

tersebut berdiri pula STM Instruktor yang langsung dipimpin Bapak M. 

Syafei Rachmanm BE yang kemudian menjadi STM 2 dan menjadi 

SMKN 4 yang sekarang berlokasi di Jalan Sersan Sani Lebong Siarang. 

  Tahun 1968 di mulailah pembangunan gedung baru milik 

STM I sendiri yang berlokasi di Jalan Batang Hari Sembilan yang 

berubah menjadi Jalan Demang Lebar Daun Lorok Pakjo Palembang 

secara bertahap pembangunan baru dilaksanakan, akhirnya STM 
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memiliki gedung sendiri dan semua kegiatan pindah ke lokasi baru 

termasuk perubahan nama STM menjadi Sekolah Teknik Menengah 

Negeri 1 dan STM Instruktur menjadi STM Negeri 2. 

  Bersamaan dengan perkembangan pembangunan kedua 

STM tersebut, tahun 1978 bangunan serta peralatan praktek di Balai 

Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) yang berlokasi di Jalan Basuki 

Rahmat mulai di manfaatkan dan kegiatan praktek siswa STM 1 dan 

STM 2 secara bertahap dipindahkan dari lokasi STM I ke BLPT. 

  Pada tahun 1979 Drs. Syarofah Jafri menjadi Kepala STM I 

menggantikan Bapak M. Syafei Rachman, BE seiring dengen 

perkembangan Pendidikan terutama Pendidikan terutama Pendidikan 

Teknologi maka STM 1 mengadakan penambahan lokal tempat belajar, 

mendirikan kantor yang baru kegiatan adminitrasi sekolah serta 

pembangunan sarana olah raga, perpustakaan, musholla tempat siswa, 

guru dan karyawan beribadah selagi siswa sedang berada di sekolah. 

  Pada tahun 1984 Kepala STM 1 dijabat oleh Bapak Ir. H. 

Rizal Arjuna menggantikan Bapak Drs. Syarofah Jufri. Sesuai dengan 

perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) STM 1 secara terus menerus berkembang. Pembangunan lokal 

belajar yang baru dan penambahan sarana prasarana termasuk untuk 

kesejahteraan guru dan karyawan seperti koperasi, kantin peningkatan 

STM dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru 
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karyawan serta siswa dengan mengirim ke penataran magang di 

perusahaan serta praktek industri. 

  Taman-taman, tempat parkir, pintu gerbang mulai di bangun 

sehingga penampilan STM 1 semakin indah pada tahun 1993 terjadi 

penggantian Kepala SMKN 2 dan Ir. H. Rizal Arjuna yang selanjutnya 

menjadi kepala STM 2 yang telah menjadi SMKN 4 dengan Bapak Drs. 

Berlian Somad yang tadinya menjabat Kepala SMKN 4 Palembang. 

Tahun 1995 ada rencana untuk melaksanakan praktek dijadikan dalam 

satu tempat, kembali seperti pelaksanaan ruang praktek sebelum BLPT. 

Maka pada tahun 1995 disusun rencana membangun ruang praktek 

mesin produksi, mesin otomotif, listrik dan bangunan, untuk tahap 

pertama disetujui pembangunan ruang praktek mesin otomotif dan 

mesin produksi dan akan dimulai dilaksanakan praktek siswa TK. 1 

pada tahun 1998/1999. 

  Tahun 1998 Kepala SMKN 2 dari pimpinan yang lama Drs. 

Berlian Somad digantikan oleh Drs. Syaiful, MBA. Pembangunan dua 

unit ruang Praktek telah selesai, bantuan peralatan praktek baru tingkat 

siswa TK.1 mesin otomotif dan mesin produksi setahap demi setahap 

mulai praktek menggunakan peralatan dan ruangan tersebut. Adanya 

dampak era reformasi dan otomotif di daerah semua kegiatan perlu 

penyesuaian sehingga hasil penelitian menentukan bahwa untuk 

pelaksanaan praktek siswa TK.1 dalam satu kampus dengan pelajaran 

teori belum memungkinkan kegiatan praktek kembali dilaksanakan di 
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BLPT Jalan Basuki Rahmat Palembang, ruang dan peralatan praktek 

yang ada dimanfaatkan untuk pelaksanaan unit produksi. Kegiatan lain 

seperti pembangunan ruang guru, kantor penambahan mobiler dan 

penataan administrasi pendidikan serta penataan lingkungan terus 

berjalan sehingga hasil penilaian melalui monitor evaluasi SMKN 2 

mendapat predikat nilai baik. Pada tahun 2002 Bapak Drs. Saiful, 

MBA. Dipercayakan untuk menjadi Kepala SMKN 5 Palembang maka 

jabatannya di SMKN 2 digantikan oleh Drs. Riza Fahmi. 

  Kegiatan unit produksi aktif dan terus dikembangkan 

penataan lingkungan sarana dan prasarana, penataan administrasi dan 

peningkatan disiplin kerja guru dan karyawan sehingga dalam waktu 

sangat singkat SMKN 2 Palembang telah diakui sebagai sekolah 

unggulan dan sekolah modern. Program-program peningkatan dan 

pengembangan SMKN 2 Palembang untuk masa datang telah mulai 

disusun dan diteruskan ke instansi-instansi yang terkait, kelas unggulan 

mulai dilaksankan seperti kelas Astra 2002 penampilan sekolah kian 

hari menunjukan kemajuan. Dimana pada lomba kebersihan dan 

keindahan pada tingkat Provinsi mendapat predikat No.1 

  Selain kemajuan-kemajuan Sekolah dibidang SDM 

peningkatan Khususnya peningkatan prestasi-prestasi guru pada lomba 

pemilihan guru berprestasi, kegiatan SMKN 2 memperoleh peringkat I 

pada tingkat provinsi disandang oleh Dra. Mardiah. 
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  Pada masa kepemimpinan Drs. Riza Fahmi, pengkaderan 

guru untuk menduduki posisi Pemimpin Sekolah (Kep. Sek) pada tahun 

ajaran 2002-2003 berhasil mengkaderkan Drs. Budi Suprapto untuk 

menjadi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan. 

  Rintisan demi rintisan untuk menjadikan sekolah menengah 

Negeri 2 untuk menjadi sekolah unggulan kejuruan di Sumatera Selatan 

khususnya kota Palembang secara bertahap. Terus dilakukan salah satu 

momen dari terwujudnya Reuni Akbar 45 Tahun STM-STM1-SMKN2 

merupakan even kontribusi alumni untuk memberikan motivasi pada 

kinerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 untuk mewujudkan Misi 

Visinya dalam menghadapi Era Globalisasi. 

2.1.2. Visi dan Misi SMK Negeri 2 Palembang 

1. Visi  

Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan teknologi tingkat menengah 

kejuruan yang berwawasan lingkungan (Clean, Green, Healthful) 

berbudaya, berkarakter bangsa dan mampu bersaing di era global 

2. Misi  

a. Mengembangkan sistem pendidikan menengah kejuruan sebagai 

pusat pendidikan kejuruan terpadu (PPKT). 

b. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi model pembelajaran 

berbasis technology information. 
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c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter bangsa dan 

berjiwa enterpreneurship. berperan aktif memelihara alam dan 

lingkungan 

d. Meningkatkan kerjasama pendidikan sistem ganda dengan dunia 

usaha/dunia industri berskala nasional, regional, dan internasional. 

e. Mewujudkan lulusan agar mampu berkomunikasi global, peduli 

kelestarian alam dan lingkungan hidup yang clean, green and healthful 

/ bersih, hijau dan sehat (BERJASA) serta mampu bersaing di tingkat 

nasional regional, dan internasional. 

2.1.3. Struktur Organisasi SMK Negeri 2 Palembang  

Berikut merupakan struktur organisasi SMK Negeri 2 Palembang : 

Struktur Organisasi SMK Negeri 2 Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : SMK N 2 Palembang 

  Gambar 2.1. Struktur Organisasi  SMK N 2 Palembang 
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2.1.4.  Tugas Wewenang  

1. Kepala Sekolah 

1) Menyusun perencanaan 

2) Mengorganisir kegiatan 

3) Mengarahkan kegiatan 

4) Mengkoordinir kegiatan 

5) Melaksanakan pengawasan 

6) Melakukan evaluasi setiap kegiatan 

7) Menentukan kebijaksanaan 

8) Mengadakan rapat 

9) Mengambil keputusan 

10) Mengatur proses belajar mengajar 

11) Mengatur administrasi : 

a. Kantor 

b. Siswa 

c. Pegawai 

d. Perlengkapan 

e. Keuangan 

12) Mengatur organisasi siswa intra sekolah (OSIS) 

13) Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat 

2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat 

1. Menyusun program kerja dalam bidang Humas, 

Industri/Marketing. 
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2. Membantu kepala sekolah dalam kegiatan pembinaan dan 

pengembangan sekolah. 

3. Menyiapkan instruksi kerja (IK) setiap jabatan struktural dalam 

lingkup kerjanya. 

4. Mengawal dan mengevaluasi kinerja SDM yang berada dalam 

lingkup kerjanya. 

5. Menyelenggarakan hubungan dengan orang tua/wali siswa dan 

alumni. 

6. Menjalin kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri dalam 

rangka merealisasikan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). 

7. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) berkoordinasi dengan Ketua Kompetensi/Paket 

Keahlian. 

8. Memberikan informasi ketenagakerjaan dan perkembangan 

sekolah melalui media Website, pameran/gebyar dan lain-lain. 

9. Mengusahakan peluang wirausaha/enterpreneurship dan 

pemasaran lulusan dari dunia usaha/dunia industri. 

10. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait. 

11. Berperan aktif dalam mengkondisikan 7K. 

12. Bila kepala sekolah melakukan perjalanan dinas dapat ditunjuk 

untuk mewakilinya. 



22 
 

 
 

13. Mendukung dan memiliki komitmen dalam melaksanakan 

penerapan manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 

Palembang secara berkelanjutan.  

14. Membuat laporan tertulis, berkala dan insidental kepada kepala 

sekolah. 

15. Bertanggungjawab kepada kepala sekolah. 

3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

1. Menyusun program sekolah dalam bidang kurikulum. 

2. Membantu kepala sekolah dalam kegiatan pembinaan dan 

pengembangan sekolah. 

3. Menyiapkan instruksi kerja (IK) setiap jabatan struktural dalam 

lingkup kerjanya. 

4. Mengawal dan mengevaluasi kinerja SDM yang berada dalam 

lingkup kerjanya. 

5. Merencanakan/membuat kalender pendidikan sekolah. 

6. Mengkoordinasikan kegiatan belajar mengajar dengan ketua 

kompetensi/paket keahlian. 

7. Menertibkan kegiatan belajar mengajar dan guru piket bersama 

ketua kompetensi/paket keahlian.  

8. Merencanakan dan mengawasi jalannya tata tertib guru bersama 

ketua kompetensi/paket keahlian.  

9. Mengkoordinasikan pengembangan kurikulum bersama-sama 

dengan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah. 
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10. Melaporkan hasil kegiatan dan hambatan yang terjadi dalam proses 

belajar mengajar kepada Kepala Sekolah 

11. Merencanakan dan melaksanakan supervisi terhadap kegiatan 

belajar mengajar. 

12. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait. 

13. Berperan aktif dalam mengkondisikan 7K. 

14. Bila kepala sekolah melakukan perjalanan dinas dapat ditunjuk 

untuk mewakilinya. 

15. Mendukung dan memiliki komitmen dalam melaksanakan 

penerapan manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 

Palembang secara berkelanjutan.  

16. Membuat laporan tertulis, berkala dan insidental kepada kepala 

sekolah. 

17. Bertanggungjawab kepada kepala sekolah. 

4. Wakil Kepala Sekolah Bidang SDM 

1. Menyusun program sekolah dalam bidang kurikulum. 

2. Membantu kepala sekolah dalam kegiatan pembinaan dan 

pengembangan sekolah. 

3. Menyiapkan instruksi kerja (IK) setiap jabatan struktural dalam 

lingkup kerjanya. 

4. Mengawal dan mengevaluasi kinerja SDM yang berada dalam 

lingkup kerjanya. 

5. Merencanakan/membuat kalender pendidikan sekolah. 
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6. Mengkoordinasikan kegiatan belajar mengajar dengan ketua 

kompetensi/paket keahlian. 

7. Menertibkan kegiatan belajar mengajar dan guru piket bersama 

ketua kompetensi/paket keahlian.  

8. Merencanakan dan mengawasi jalannya tata tertib guru bersama 

ketua kompetensi/paket keahlian.  

9. Mengkoordinasikan pengembangan kurikulum bersama-sama 

dengan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah. 

10. Melaporkan hasil kegiatan dan hambatan yang terjadi dalam proses 

belajar mengajar kepada Kepala Sekolah 

11. Merencanakan dan melaksanakan supervisi terhadap kegiatan 

belajar mengajar. 

12. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait. 

13. Berperan aktif dalam mengkondisikan 7K. 

14. Bila kepala sekolah melakukan perjalanan dinas dapat ditunjuk 

untuk mewakilinya. 

15. Mendukung dan memiliki komitmen dalam melaksanakan 

penerapan manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 

Palembang secara berkelanjutan. 

16. Membuat laporan tertulis, berkala dan insidental kepada kepala 

sekolah. 

17. Bertanggungjawab kepada kepala sekolah. 
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5. Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu 

1. Menyusun program sekolah dalam bidang manajemen mutu. 

2. Membantu kepala sekolah dalam kegiatan pembinaan dan 

pengembangan sekolah. 

3. Menyiapkan Instruksi Kerja (IK) setiap jabatan struktural dalam 

lingkup kerjanya. 

4. Mengawal dan mengevaluasi kinerja SDM yang berada dalam 

lingkup kerjanya. 

5. Memegang wewenang memimpin dan bertanggung jawab atas 

terlaksananya penerapan manajemen mutu di SMK Negeri 2 

Palembang. 

6. Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai usaha penjamin 

mutu sekolah.  

7. Melakukan verifikasi terhadap usaha Peningkatan Mutu Sekolah 

(PMS) 

8. Melakukan monitoring, pendampingan dan pembinaan untuk 

penjamin mutu SDM. 

9. Menetapkan rencana kerja pelatihan Sistem Manajemen Mutu. 

10. Mensosialisasikan penerapan Manajemen Mutu kepada seluruh 

jajaran SMKN 2 Palembang secara berkelanjutan. 

11. Melakukan pengawasan dan pengontrolan  terhadap penerapan 

Manajemen Mutu di SMK Negeri 2 Palembang. 
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12. Mengusulkan penunjukan Tim Audit Internal kepada kepala 

sekolah. 

13. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai agenda yang 

telah ditentukan. 

14. Melaksanakan Audit Mutu Internal sesuai jadwal yang ditentukan. 

15. Memfasilitasi badan sertifikasi dalam pelaksanaan Audit Mutu 

Eksternal. 

16. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait. 

17. Berperan aktif dalam mengkondisikan 7K. 

18. Bila kepala sekolah melakukan perjalanan dinas dapat ditunjuk 

untuk mewakilinya. 

19. Mendukung dan memiliki komitmen dalam melaksanakan 

penerapan manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 

Palembang secara berkelanjutan. 

20. Membuat laporan secara tertulis, berkala dan insidental kepada 

kepala sekolah. 

21. Bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 

6. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana 

1. Menyusun rencana kerja (RK) bidang sarana dan prasarana. 

2. Membantu kepala sekolah dalam kegiatan pembinaan dan 

pengembangan sekolah. 

3. Menyiapkan instruksi kerja (IK) setiap jabatan struktural dalam 

lingkup kerjanya. 
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4. Mengawal dan mengevaluasi kinerja SDM yang berada dalam 

lingkup kerjanya. 

5. Mengkoordinasikan pengadaan alat dan bahan praktik dengan 

seluruh kepala bengkel. 

6. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan penggunaan sarana prasarana 

sekolah. 

8. Mengkoordinasikan pembuatan administrasi pengadaan dan 

invebtarisasi sapras. 

9. Mengkoordinasikan perawatan dan perbaikan sarana dan 

prasarana. 

10. Mengkoordinasikan penghapusan sarana prasarana sekolah. 

11. Mengawasi pelaksanaan kegiatan urusan dan perpustakaan.  

12. Mengkoordinasikan Pengelolaan dan Perawatan Lingkungan 

Hidup. 

13. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait. 

14. Berperan aktif dalam mengkondisikan 7K. 

15. Bila kepala sekolah melakukan perjalanan dinas dapat ditunjuk 

untuk mewakilinya. 

16. Mendukung dan memiliki komitmen dalam melaksanakan 

penerapan manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 

Palembang secara berkelanjutan. 
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17. Membuat laporan secara tertulis, berkala dan insidental kepada 

kepala sekolah. 

18. Bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 

7. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

1. Menyusun program kerja bidang kesiswaan. 

2. Membantu kepala sekolah dalam kegiatan pembinaan dan 

pengembangan sekolah. 

3. Menyiapkan instruksi kerja (IK) setiap jabatan struktural dalam 

lingkup kerjanya. 

4. Mengawal dan mengevaluasi kinerja SDM yang berada dalam dalam 

lingkup kerjanya. 

5. Menyusun program 7K dan mengkoordinir pelaksanaannya bersama 

koordinator 7K. 

6. Menyusun dan melaksanakan program koordinasi dan kerja sama 

dengan guru, wali kelas dan Bimbingan Penyuluhan. 

7. Mengkoordinir pemilihan pengurus MPK, pengurus OSIS dan 

seluruh pengurus kegiatan ekstrakurikuler. 

8. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan MPK, OSIS dan seluruh 

kegiatan ekstrakurikuler. 

9. Mengkoordinir pelaksanaan pemilihan siswa berprestasi, penerima 

beasiswa, dan lomba keterampilan siswa serta gelar prestasi. 

10. Mengkoordinir kegiatan upacara sekolah dan upacara hari-hari besar 

nasional. 
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11. Membina kepengurusan OSIS, 7K, dan seluruh kegiatan 

ekstrakurikuler. 

12. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

13. Membina siswa secara individu dan kelompok untuk meningkatkan 

prestasi hasil belajar siswa. 

14. Mengusulkan penghargaan sekolah terhadap siswa yang berprestasi. 

15. Mengkoordinir dan menertibkan kegiatan dua belas langkah wali 

kelas. 

16. Mengusulkan pemberian sanksi sekolah terhadap siswa yang 

melanggar tata tertib sekolah. 

17. Mengkoordinir wali kelas dalam pengisian raport serta legger 

dengan baik. 

18. Memonitor kemajuan siswa terutama mata pelajaran yang di ujian 

nasionalkan. 

19. Mengkoordinir kegiatan razia secara berkala bersama-sama. 

20. Menghimpun dan meminta laporan dari wali kelas tentang keadaan 

siswa. 

21. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait. 

22. Bila kepala sekolah melakukan perjalanan dinas dapat ditunjuk 

untuk mewakilinya. 
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23. Mendukung dan memiliki komitmen dalam melaksanakan 

penerapan manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 

Palembang secara berkelanjutan. 

24. Membuat laporan secara tertulis, berkala dan insidental kepada 

kepala sekolah. 

25. Bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 

8. Kepala Urusan Tata Usaha 

1) Penyusunan program kerja tata usaha sekolah. 

2) Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar. 

3) Pengurusan administrasi sekolah. 

4) Penyusunan administrasi sekolah meliputi kesiswaan dan 

ketenagaan. 

5) Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah secara keseluruhan. 

6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7 K. 

7) Penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala. 

9. Ketua Kompetensi/Paket Keahlian 

1) Membuat rencana kerja (RK) kompetensi/paket keahlian. 

2) Membantu kepala sekolah dalam kegiatan pembinaan dan 

pengembangan kompetensi/paket keahlian. 

3) Menyiapkan instruksi kerja (IK) setiap jabatan struktural dalam 

lingkup kerjanya. 

4) Mengawal dan mengevaluasi kinerja SDM yang berada dalam 

lingkup kerjanya 
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5) Merencanakan, menyusun tugas guru dalam lingkungan 

kompetensi/paket keahlian. 

6) Mengkoordinisr pengumpulan adminitrasi/perangkat pembelajaran 

Guru perangkat pembelajaran untuk diserahkan kepada kepala 

sekolah melalui wakil bidang kurikulum dan pembelajaran. 

7) Bersama wakil bidang kurikulum dan pengajaran menyusun jadwal 

pelajaran. 

8) Menertibkan proses belajar mengajar pada kompetensi/paket 

keahliannya. 

9) Mengkoordinir kegiatan guru adaptif, normative dan produktif. 

10) Merecanakan, mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi belajar 

dan ujian. 

11) Membantu dan melaporkan pencapaian target kurikulum kepada 

kepala sekolah melalui wakil bidang kurikulum dan pengajaran. 

12) Berkoordinasi dengan wakil bidang sarana prasarana mengatur 

penggunaan ruang belajar adaptif dan normatif.  

13) Bersama dengan kepala bengkel mengatur penggunaan ruang belajar 

praktek. 

14) Mengatur jadwal kegiatan supervisi guru. 

15) Bersama-sama dengan bidang kurikulum melakukan menganalisis 

dan pengembangan kurikulum. 
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16) Melaporkan kemajuan dan hambatan yang dialami oleh guru-guru 

normatif, adaptif dan produktif kepada kepala sekolah melalui wakil 

manajemen mutu. 

17) Membantu dan melaporkan kemajuan prestasi siswa di 

kompetensi/paket keahliannya kepada kepala sekolah melalui wakil 

bidang kesiswaan. 

18) Mengontrol pelaksanaan 7K, SKJ, Jumat Bersih dan upacara 

bendera bersama-sama wali kelas dan guru. 

19) Mengamankan, mengontrol, mengawasi jalannya pelaksanaan tata 

tertib siswa pada kompetensi/paket keahlian. 

20) Bekerja sama meningkatkan disiplin siswa dengan jalan 

mengaktifkan peranan dan fungsi guru, wali kelas serta bimbingan 

penyuluhan. 

21) Membimbing guru-guru dalam penyusunan kompetensi/paket kerja 

dan perangkat pembelajaran (RPP). 

22) Bekerja sama dengan aktivitas mengadakan razia secara berkala 

bersama-sama guru, guru piket dan hasilnya dilaporkan kepada 

kepala sekolah melalui wakil bidang kesiswaan. 

10. Guru 

1. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap. 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan 

ujian.  
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4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian.  

5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 

6. Mengisi daftar nilai anak didik. 

7. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan), 

kepada guru lain dalam proses pembelajaran.  

8. Membuat alat pelajaran/alat peraga. 

9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni.  

10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan 

kurikulum.  

11. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah.  

12. Mengadakan pengembangan program pembelajaran.  

13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik.  

14. Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran. 
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 BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1. Penelitian Terdahulu 

3.1.1.  Augmented Reality  

 Menurut Stephen, dan Fiala, dalam Mustika (2015: 278), 

augmented reality (AR) adalah cara alami untuk mengeksplorasi obyek 

3D dan data, AR merupakan suatu konsep perpaduan antara virtual 

reality dengan world reality. Sehingga objek-objek virtual dua dimensi 

(2D) atau tiga dimensi (3D) seolah-olah terlihat nyata dan menyatu 

dengan dunia nyata. Pada teknologi AR, pengguna dapat melihat dunia 

nyata yang ada disekelilingnya dengan menambahkan objek virtual 

yang dihasilkan oleh komputer. 

  Cara kerja augmented reality menurut Isnanto dalam 

Permana (2016: 296), dalam menambahkan objek lingkungan nyata 

adalah sebagai berikut: 

1. Perangkat sebagai masukan menangkap gambar (penanda) dan 

mengirimkannya ke processor. 

2. Perangkat lunak dalam processor mengolah gambar dan mencari 

suatu pola. 

3. Perangkat lunak menghitung posisi pola untuk mengetahui dimana 

posisi pola obyek virtual akan diletakkan.  

4. Perangkat lunak mengidentifikasi pola dan mencocokannya 

dengan informasi yang dimiliki perangkat lunak. 



35 
 

 
 

3.1.2. Marker 

 Menurut Dedynggego, Mohammad, dan Affan (2015: 49), 

marker merupakan real environment berbentuk objek nyata yang akan 

menghasilkan virtual reality, marker ini digunakan sebagai tempat 

augmented reality muncul. Berikut ini beberapa jenis marker yang 

digunakan dalam aplikasi augmented reality: 

1. Quick Response (QR) 

  Kode dua dimensi terdiri dari banyak kotak diatur dalam 

pola persegi, biasanya QR ini berwarna hitam dan putih, kode QR 

diciptakan di jepang pada awal 1990-an dan digunakan untuk 

melacak berbagai bagian dalam manufaktur kendaraan. Saat ini QR 

digunakan sebagai link cepat ke website, dial cepat untuk nomor  

telepon, atau bahkan dengan cepat mengirim pesan SMS seperti 

pada gambar 3.1. QR (quick response) Code. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. QR (quick response) Code 
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2. Fiducial Marker 

 Fiducial Marker adalah bentuk paling sering digunakan oleh 

teknologi AR, karena marker ini digunakan untuk melacak benda-

benda di virtual reality tersebut. Kotak hitam dan putih digunakan 

sebagai titik referensi untuk memberikan skala atau orientasi ke 

aplikasi. Bila penanda tersebut terdeteksi dan dikenali maka 

augmented reality akan keluar dari marker ini seperti gambar 3.2. 

Fiducial Marker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Fiducial Marker 

 

3. Markerless Marker 

 Markerless marker berfungsi sama seperti fiducial marker 

namun bentuk markerless marker tidak harus kotak hitam putih, 

markerless ini bisa berbentuk gambar yang mempunyai banyak 

warna seperti gambar 3.3. Markerless Marker. 
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Gambar 3.3. Markerless Marker. 

 

3.1.3. Android 

 Menurut Nugraha, Wirawan, Arthana (2016), Android adalah 

sebuah sistem operasi (OS) yang bersifat Open Source (terbuka) yang 

dimiliki oleh Google.Inc. Pada awal peluncurannya Android hanya 

digunakan untuk perangkat mobile yaitu telpon seluler. Namun seiring 

perkembangannya, sejak Android 3.0 (Honeycomb) diluncurkan, 

sistem operasi Android resmi digunakan dalam komputer table. 

Android memiliki anyak kelebihan, tidak hanya dari segi harga yang 

terbilang terjangkau, namun juga mampu digunakan di berbagai 

sagmen, mulai dari kalangan menegah, bahkan eksekutif  muda. 

Android bisa dikatakan jawaban dari keberagaman masyarakat. 
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perkotaan, mengingat meraka mempunyai berbagai kebutuhan dan 

pekerjaan yang harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Berkat 

fitur yang selalu update, keberadaan Android mencuri perhatian 

penggunanya. Oleh sebab itu, pertumbuhannya dari tahun ke tahun 

dapat terlihat secara signifikasi. Sejak kemunculannya pada 5 

November 2017, sistem ini terus mengalami peningkatan baik dari segi 

kemampuan maupun performanya. Hal ini diawali dari versi 1.1 

selanjutnya meningkat hingga versi 4.4 (Kitkat) dengan beberapa fitur 

unggulannya. Sistem operasi Android dimulai dari versi 1.5 dan selalu 

memakai nama-nama makanan/kue sebagai nama alias. 

 Batasan minimal versi android yang peneliti dapat gunakan 

untuk penerapan Augmented Reality sebagai media pembelajaran 

Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yaitu versi 4.1 (Jelly Bean).   

3.1.4. Multimedia 

Menurut Delima, dalam Dedynggego (2015: 47), multimedia adalah 

penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, 

suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi 

(link) sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan 

berkomunikasi. 

 Terdapat beberapa sistem multimedia yang mempunyai peran 

masing-masing: 
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1. Text 

Text adalah bentuk data multimedia yang mudah dikenalkan dan 

disimpan. Text dapat berupa kata-kata atau narasi dalam multimedia 

yang menyajikan bahasa kata. 

2. Grafik 

Grafik adalah suatu bentuk data multimedia yang berbentuk gambar. 

Alasan untuk menggunakan gambar adalah karena gambar lebih 

menarik perhatian dan mengurangi kebosanan dibanding dengan 

text. 

3. Sound 

Sound adalah salah satu bentuk data multimedia yag berbentuk 

suara. 

4. Video 

Video adalah salah satu bentuk data multimedia yang merupakan 

hasil gabungan gambar dan suara. Video menyajikan sumber daya 

yang hidup dan kaya bagi aplikasi. 

5. Animasi 

Inti dari animasi adalah penggunaan komputer untuk menciptakan 

gerakan pada layar baik berupa gambar ataupun text. Animasi 

membuat aplikasi menjadi hidup. 

3.1.5. Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Metode pengembangan/perancangan yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Multimedia Development Life 
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Cycle (MDLC) versi Luther-Sutopo. Menurut Sutopo, dalam 

Setiawan, Mudiyanto, Lumenta, Ari S.M, dan Tulenan, Virginia 

(2016: 39), yang berpendapat bahwa metode pengembangan 

multimedia terdiri dari enam tahapan, yaitu tahapan  concept, design, 

material collecting, assembly, testing, dan distribution, enam tahapan 

pengembangan multimedia tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

(Sumber: Sutopo, dalam Setiawan, dkk, 2016) 

Tahapan pengembangan multimedia menurut Sutopo, dalam 

Setiawan, Mudiyanto, Lumenta, Ari S.M, dan Tulenan, Virginia (2016: 

39), adalah sebagai berikut: 

a. Concept (Konsep) 

Tahap concept (konsep) adalah tahapan untuk menentukan tujuan 

dan siapa pengguna program (identifikasi audience). Selain itu 
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menentukan macam aplikasi (presentasi, interaktif, dll) dan tujuan 

aplikasi (hiburan, pelatihan, pembelajaran, dll). 

b. Design (Perancangan) 

Design (perancangan) adalah tahap membuat spesifikasi mengenai 

arsitektur program, gaya, tampilan dan kebutuhan material atau 

bahan untuk program. 

c. Material Collecting (Pengumpulan Materi)  

Material collecting adalah tahap dimana pengumpulan bahan yang 

sesuai dengan kebutuhan dilakukan. Tahap ini dikerjakan paralel 

dengan tahap assembly. Pada beberapa kasus, tahap material 

collecting dan tahap assembly akan dikerjakan secara linear tidak 

paralel. 

d. Assembly (Pembuatan) 

Tahap assembly (pembuatan) adalah tahap dimana semua objek 

atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan pada 

tahap design. 

e. Testing (Pengujian) 

Dilakukan setelah selesai tahap pembuatan (assembly) dengan 

menjalankan aplikasi atau 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. 
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f. Distribution (Distribusi) 

Tahapan dimana aplikasi disimpan dalam suatu media 

penyimpanan. Pada tahap ini jika media penyimpanan tidak cukup 

untuk menampung aplikasinya, maka dilakukan kompresi terhadap 

aplikasi tersebut.  

3.1.6. Skala Likert 

 Menurut Budiaji (2013: 129), skala Likert adalah skala 

pengukuran yang dikembangkan oleh Likert (1932). Skala Likert 

mempunyai empat atau lebih butir-butir pertanyaan yang 

dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang 

mempresentasikan sifat inividu, misalkan pengetahuan, sikap, dan 

prilaku. Dalam proses analisis data, komposit skor, biasanya jumlah 

atau rataan, dari semua butir pertanyaan dapat digunakan. Penggunaan 

jumlah dari semua butir pertanyaan valid karena setiap butir pertanyaan 

indikator dari variabel yang dipresentasikannya. Menurut Ivan A.H 

(dalam Eka Hartati 2017 : 50), skala likert digunakan untuk mengukur 

sebuah sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

mengenai sebuah fenomena sosial dalam sebuah penelitian, fenomena 

sosial ini akan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang kemudian 

disebut sebagai variabel penelitian. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan setiap dari pertanyaan atau pernyataan akan di beri nilai 

atau point, jika responden sangat setujuh (SS) memperoleh skor 4, 
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jawaban setujuh (S) memperoleh skor 3, jawaban tidak setujuh (TS) 

memperoleh skor 2, dan jawaban sangat tidak setujuh (STS) skor 1. 

 Skala likert merupakan skala psikometrik yang umum digunakan 

dalam kuesioner, dan skala yang paling banyak digunakan dalam riset 

berupa survei. Nama ini diambil dari nama Rensis Likert, yang 

menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan kegunaanya. Sewaktu 

menanggapi dalam skala likert, responden menentukan tingkat 

persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah 

satu pilhan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala 

dengan format seperti: 

1. Sangat setuju  

2. Setuju 

3. Tidak setuju 

4. Sangat tidak setuju 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, skala jawaban pada skala likert 

dapat diberi skor misalnya.  

1. Sangat setuju  (SS) diberi skor 4 

2. Setuju (S) diberi skor 3 

3. Tidak setuju (TS) diberi skor 2 

4. Sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1 

Instrument dalam skala likert dapat dibuat dalam bentuk checklist 

ataupun pilihan ganda (Sugiyono, 2014). 
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3.1.7. Populasi dan Sampel  

3.1.7.1.1. Populasi 

Menurut Sunyoto ( dalam Guntur SM, Macita, 2017:34)  

Populasi kelompok apa yang akan dibebankan atau ditetapkan 

dalam penelitian. Penelitian menggunakan populasi tertentu 

biasanya dilakukan dengan menggunakan sensus, dimana 

melinatkan secara keseluruhan data yang dijadikan subyek 

penelitian. Oleh karena itu, yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa/i SMK Negeri 2 palembang yang 

berjumlah 2800 orang. 

3.1.7.1.2. Sampel 

Menurut Sugiyono (dalam Guntur SM, Macita, 2017:35), 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

memiliki oleh populasi. Bersadasarkan pengertian diatas, dapat 

disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti 

dan mewakili karakristik populasi.Teknik pengambilan sampel 

yaitu dengan teknik probability sampling yaitu proportionate 

stratified random sampling dengan menggunakan rumus slovin. 

Menurut sugiyono (dalam Guntur SM, Macita, 2017:35), 

Probanility sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jika dilihat dari 

jumlah siswa/i SMK Negeri 2 Palembang yang berjumlah 2800 
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orang, maka penulis mengambil sampel sebanyak 97 orang dari 

populasi. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan 

dengan rumus Slovin sebagai berikut : 

n=
       𝑁        

1+𝑁(𝑒)2
       n=

      2800       

1+2800(0,01)2
 

n =
      2800        

1+2800(10%)2
                      n =

          2800        

29
= 97 

ket :  

n = Ukuran sampel   N= Ukuran populasi 

e = Persentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan  

pengambilan sampel yang masih 

3.1.8. Alpha Testing 

  Alpha testing terdiri dari white box dan black box, pada tahap 

alpha testing penulis menggunakan black boxnya saja. Menurut 

Rizky, dalam Suryani dan Wijayanto (2014: 97), black box testing 

adalah tipe testing yang memerlukan perangkat lunak yang tidak 

diketahui internalnya. Sehingga para tester memandang perangkat 

lunak seperti layaknya “kotak hitam” yang tidak penting dilihat isinya 

tetapi dikenal proses testing bagian luar. 

3.1.9. Beta Testing 

Menurut Prabakti, dalam Mutiara, Benny, Awaludin, Rifki, 

Muslim, Aris, dan Oswari , Tedi (2014: 2), beta testing adalah 

pengujian oleh pemakai dilingkungan operasi pemakai. Beta testing 

dilakukan oleh pengguna. Mereka diberitahukan prosedur evaluasi, 
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diamati proses pengguanannya, diwawancarai lalu dinilai dan 

dilakukan revisi. Pengujian yang akan dilakukan penulis pada beta 

testing akan melakukan penyebaran angket atau kuesioner ke setiap 

pengunjung yang datang ke Guru yang mengajar dan kepada siswa 

yang belajara K3 di SMK Negeri 2 Palembang. 

3.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan referensi penulis sebagai acuan dalam 

pengambilan judul Penerapan Augmented Reality Sebagai Media 

Pembelajaran Keselamatan Kesehatan (K3) Pada SMK N 2 Palembang. 

Berikut penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

Tabel 3.1. Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis    Hasil      Tahun 

1 Implementasi 

Augmented 

Reality (AR) pada 

Pengembangan 

Media 

Pembelajaran 

Pemodelan 

Bangun Ruang 3D 

untuk Siswa 

Sekolah Dasar 

Enang 

Rusnandi, 

Harun Sujadi, 

Eva Fibriyany 

Noer Fauzyah 

Hasil penelitian ini 

adalah 

mengembangkan 

media pembelajaran 

pemodelan  ruang 

bangun 

menggunakan 

teknologi augmented 

reality. 

2015 

Hal 47-52 

ISSN 2460-

0997 

2 Implementasi 

Augmented 

Reality Sebagai 

Media 

Pembelajaran 

Interaktif 

Mustika, 

Ceppi Gustiar 

Rampengan, 

Rheno 

Sanjaya, 

Sofyan 

Hasil penelitian ini 

menghasilkan media 

pembelajaran virtual 

yang menggunakan 

augmented reality 

sehingga menjadi 

pembelajaran 

interaktif dan dapat 

memudahkan 

mahasiswa dalam 

memahami materi 

2015 

Hal 277-291 

ISSN:2460-

4259 
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pengenalan 

hardware pada mata 

kuliah OAK dengan 

mudah. 

3 Penerapan 

Teknologi 

Augmented 

Reality Pada 

Media 

Pembelajaran 

Ossy Dwi 

Endah 

Wulansari,  TM 

Zaini, Bobby 

Bahri 

Hasil penelitian ini 

bertujuan untuk   

membuat proses 

belajar lebih 

interaktif dan lebih 

menarik karena 

informasi yang 

disampaikan lebih 

interaktif dengan user 

yang 

menggunakannya. 

Pemanfaatan Aplikasi 

grafis komputer ini 

memungkinkan 

mengilustrasikan 

gambar-gambar 

tersebut dalam bentuk 

animasi (gambar 

bergerak dan tiga 

dimensi) yang dapat 

diekplorasi dalam 

berbagai sudut 

pandang (atas,bawah, 

kanan, kiri) s;ehingga 

akan memberikan 

pemahaman yang 

lebih baik kepada 

user 

2014 

Hal 19-25 

ISSN 2301-

8402 

 

Penelitian augmented reality ini pernah dilakukan oleh Enang 

Rusnandi, Harun Sujadi, Eva Fibriyany Noer Fauzyah dengan judul 

“Implementasi Augmented Reality (AR) pada Pengembangan Media 

Pembelajaran Pemodelan Bangun Ruang 3D untuk Siswa Sekolah Dasar” yang 
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bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran pemodelan  ruang 

bangun menggunakan teknologi augmented reality. 

Teknologi augmented reality sudah banyak diterapkan diberbagai 

media. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mustika, Ceppi Gustiar 

Rampengan, Rheno Sanjaya, Sofyan dengan judul “Implementasi Augmented 

Reality Sebagai Media Pembelajaran Interaktif” yang bertujuan untuk 

menerapkan teknologi augmented reality pada media pembelajaran sebagai 

alat bantu pembelajaran Organisasi Arsitektur Komputer (OAK). 

Penelitian augmented reality pernah dilakukan oleh Ossy Dwi Endah 

Wulansari,  TM Zaini, Bobby Bahri, dengan judul “Penerapan Teknologi 

Augmented Reality Pada Media Pembelajaran” yang bertujuan untuk   

membuat proses belajar lebih interaktif dan lebih menarik karena informasi yang 

disampaikan lebih interaktif dengan user yang menggunakannya.  

3.3. Kerangka Pemikiran 

Berikut kerangka penelitian yang dilakukan oleh penulis: 
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SMK N 2 PALEMBANG

IDENTIFIKASI MASALAH

1.Materi Pelajaran K3 Terlalu Banyak Teorinya dan Hanya terdapat Gambar-

gambar Yg Kurang Dimengerti.

2. Pelajaran K3 Kurang Menarik dan Terkesan Monoton Untuk Dipelajari.

3. Pelajaran K3 Kurang Efektif Jika Hanya Dipelajari dari Buku Saja.

TEORI PENDUKUNG

METODE

A. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

2. Study Literature

3. Observasi

4. Dokumentasi

5. Angket Kuesioner

B. Metode Pengembangan

Multimedia 

Metode Multimedia Development Life 

Cycle (MDLC) Luther-Sutopo

Solusi

Penerapan Augmented Reality 

Sebagai Media Pembelajaran 

Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 

Pada SMK N 2 Palembang

Hasil

Aplikasi Media Pembelajaran 

Mengunakan Augmented Reality

A. Landasan Teori   

1.Augmented Reality  

2.Marker

3. Android

4. Multimedia

5. MDLC

6. Skala Likert

7. Alpha Testing

8. Beta Testing

B.Penelitian Terdahulu

1. “Implementasi Augmented Reality pada 

Pengembangan Media Pembelajaran Pemodelan  

Bangun Ruang 3D untuk Siswa Sekolah Dasar”. 

Oleh Enang Rusnandi, dkk(2015)

2. “Implementasi Augmented Reality Sebagai 

Media pemebelajaran Interaktif “ oleh Mustika, 

dkk(2015)

3. “Penerapan Teknologi Augmented Reality 

Pada Media Pembelajaran”, oleh Ossy dkk 

(2016)

  

Gambar 3.5. Kerangka Penelitian 
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 Obyek penelitian penulis lakukan di SMK N 2 Palembang bertempat di 

Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Dari hasil wawancara dan kuesioner, 

penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di SMK N 2 tersebut, 

materi pelajaran K3 terlalu banyak teorinya dan hanya terdapat gambar-gambar 

yang kurang dimengerti, dan juga materi pelajaran K3 di SMK N 2 palembang 

terkesan monoton dan kurang menarik, dari pada itu pelajaran K3 juga kurang 

efektif jika hanya dipelajari dari buku saja tanpa adanya simulasi atau praktek 

secara langsung. 

 Dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis memberikan solusi 

yaitu Penerapan Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran 

Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Pada SMK N 2 Palembang. Solusi yang 

diajukan oleh penulis didukung oleh teori pendukung yang terdiri dari landasan 

teori: augmented reality, marker, android, multimedia, Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC), skala Likert, alpha testing, dan beta testing 

dan juga penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Enang dkk , penelitian oleh 

Mustika dkk pada tahun 2015,  penelitian oleh Ossy. 

 Kemudian metode-metode yang terdiri dari teknik pengumpulan data, 

metode pengembangan multimedia, adalah metode yang digunakan untuk 

penerapan teknologi Augmented Reality (A-K3) sebagai media pembelajaran  

Pada SMK Negeri 2 Palembang. Setelah mengidentifikasi masalah, teori 

pendukung, dan metode yang digunakan, solusi dari penulis akan 

menghasilkan aplikasi A-K3 yang merupakan aplikasi yang mendukung 

perangkat Android. A-K3 menerapkan teknologi augmented reality yang 
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bertujuan sebagai aplikasi untuk memperkenalkan alat-alat keselamatan 

kesehatan kerja sarana edukasi berbasis multimedia. Berikut hirarki aplikasi A-

K3, sistem menu, dan sistem sub menu. 

Logo A-K3

Logo STMIK

PalComTech

Menu Utama

Pendahuluan

Pentingnya 

Pembelajaran K3

APAR

Tipe apar 

bedasarkan alat

Tipe apar 

bedasarkan jenis 

kebakaran

Apar Tipe stored 

preassure

Apar tipe catridge

Apar segitiga hijau

Apar kotak merah

Apar lingkaran biru

Apar bintang kuning

Apar heksagon 

hitam

v

Tentang kami Keluar

Info developer 

aplikasi

TEKS DAN FOTO/GAMBAR

3D KONTEN

Kembali

Keselamatan Kerja

Simbol-simbol 

Tanda Bahaya 

ditempat Kerja

Kesehatan Kerja

Alat-alat Pelindung 

Diri

Sound

Logo SMK N 2

Palembang

 

Gambar 3.6. Hirarki aplikasi K3 ( A-K3) 

 Aplikasi K3 (A-K3) ini memiliki hirarki seperti gambar 3.6. Hirarki 

aplikasi K3 (A-K3) yang akan dirancang oleh penulis. Aplikasi K3 (A-K3) 
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memiliki enam tombol yang terdiri dari pendahuluan, keselamatan kerja, 

kesehatan kerja, APAR, Tentang kami ( profil pembuat aplikasi), dan keluar. 

Tombol pendahuluan akan menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran k3 

dan tujuan pembelajaran k3 tersebut. Tombol Keselamatan kerja langsung 

membuka kamera smartphone dilengkapi tombol help dan kembali, jika 

kamera diarahkan ke markernya  akan menampilkan objek 3D, teks dan 

dubbing. Tombol kesehatan kerja akan langsung membuka kamera smartphone 

dilengkapi tombol help dan kembali, jika kamera diarahkan ke marker nya  

makan akan menampilkan obyek 3D, teks dan dubbing. Tombol APAR akan 

menampilkan dua sub menu lagi yaitu tipe APAR berdasarkan alat dan tipe 

APAR berdasarkan jenis, jika menekan tombol tipe APAR berdasarkan alat 

maka akan membuka kamera smartphone dilengkapi tombol help, home dan 

kembali,  jika diarahkan ke marker nya akan menampilkan objek 3D, teks dan 

dubbing dan jika menekan tombol tipe APAR berdasarkan jenis kebakaran 

maka akan membuka kamera smartphone dilengkapi tombol help, home dan 

kembali,  jika diarahkan ke marker nya akan menampilkan objek 3D, teks dan 

dubbing. Tombol tentang kami menampilkasi informasi tentang developer atau 

pembuat aplikasi. Tombol musik atau sound akan mengaktifkan dan 

menonaktifkan musik. Tombol keluar akan mengeluarkan aplikasi yang sedang 

digunakan. 
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METODE PENELITIAN 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis bertempat di 

SMK Negeri 2 Palembang yang beralamat di jalan Demang Lebar 

Daun Ilir Timur I Palembang Sumatera Selatan 30137. Telp (0711) 

352630 Fax (0711) 310929.  

4.1.2. Waktu Penelitian 

Penulis menentukan waktu penelitian agar penelitian ini terarah 

dan dapat diselesaikan tepat waktu. Berikut waktu penelitian dapat 

dilihat pada tabel 4.1. waktu penelitian. 

Tabel 4.1. waktu penelitian 

Tahapan 

Tahun 2017 

Agustus September Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Wawancara                                           

Observasi                                           

Angket                                          

Dokumentasi                                          

Concept                                           

Design 

-Objek 3D     

- Marker        

- Interface 

                            

            

Perancangan 

Aplik 
                            

            

Material 

Collecting 

Teks                                          

Gambar                                          

Foto                                          

Audio                     
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Assembly 

Pembuatan 

User 

Interface  

                            
            

Pembuatan  

Marker  
                            

            
Modelling 

Obyek 3D 
                            

            
Texture dan 

Material  
                            

            

Testing 

Alpha 

Testing 
                            

            

Beta Testing                                         

Distribution                                           

Pengujian 

Kueisoner 

untuk 

mengetahui 

tingkat 

ketertarikan 

siswa 

terhadap 

aplikasi  

Metode 
Kuesioner ( 
angket ) 

              

      

 

4.2. Jenis Data 

Menurut Kuncoro, dalam Tumbol, Wanda J.N., Poputra, Agus T., 

Runtu, Treesje.  (2014: 1444), menyatakan data berdasarkan jenis terbagi dua 

yaitu sebagai berikut. 

a. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai 

dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data 

kuantitatif dari penelitian ini yaitu data angket. 

b. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk 

angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam wawancara, 

analisis dokumen, atau observasi. 

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal. Dalam penelitian ini 

sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder 
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4.2.1. Data Primer 

Menurut Sugiyono, dalam Nandari dan Latrini (2015: 172), data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

dengan menggunakan pengukuruan atau pengambilan data langsung 

pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Untuk 

mendapatkan data primer pada penelitian ini, penulis menggunakan 

survei atau angket dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan 

kepada siswa di SMK Negeri 2 Palembang. 

4.2.2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono, dalam Nandari dan Latrini (2015: 172), data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain (pihak ketiga), 

tidak langsung diperoleh oleh peniliti dari subyek penelitiannya. Data 

sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu struktur 

organisasi, visi dan misi, dan data-data yang diperoleh dari literatur-

literatur dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara 

dan studi pustaka. 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, 

yaitu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, studi 

pustaka, dokumentasi, dan angket atau kuesioner. 
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4.3.1. Wawancara 

Menurut Pasalong, dalam Riyanto (2015: 123), wawancara 

adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka 

antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau 

menjawab (interviewee). Penulis melakukan wawancara terhadap 

salah satu guru yang mengajar K3 yaitu dengan bapak 

Drs.Suripto,MSi, wawancara telah dilaksanakan pada tanggal 23 

Agustus 2017,  bertempat di Perpustakaan SMK Negeri 2 Palembang, 

dengan tujuan wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi 

tentang keluhan/permasalahan pada SMK Negeri 2 Palembang, baik 

dari sisi pembelajaran maupun keluhan dari sisi saat mengajar para 

siswa.  

4.3.2. Observasi 

Menurut  Sugiyono, dalam Budiwati (2012: 36), observasi 

merupakan metode penelitian dimana peneliti mengamati secara 

langsung obyek penelitian, guna menambah data dan informasi yang 

diperlukan.   

Pengamatan yang penulis lakukan pada SMK Negeri 2 

Palembang, adalah penulis mengamati cara bagaimana guru saat 

menyampaikan pembelajaran K3 terhadap siswa, penulis mengamati 

media yang digunakan oleh pihak sekolah dalam menyampaikan 

informasi tentang pembelajaran K3, dan penulis mengamati 
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bagaimana siswa menanggapi guru yang sedang menjelaskan 

pembelajaran K3. 

4.3.3. Studi Pustaka 

Menurut Lusiana, Novita., Andriyani, Rika, dan Megasari, 

Miratu.  (2015: 16), studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari landasan teoritis 

dari permasalahan penelitian. Teori adalah alur logika atau penalaran, 

yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang 

disusun secara sistematis. 

Penulis melakukan studi pustaka terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu, yang digunakan sebagai data sekunder atau teori 

pendukung yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, meliputi teori  

Augmented Reality, Marker, Android, Multimedia, metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) versi Luther-Sutopo, 

skala Likert, Alpha testing, dan Beta testing. 

4.3.4. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi, dalam Prasetio (2012: 03), dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya. Dokumentasi yang penulis gunakan pada penelitian ini 

adalah menggunakan data dari buku paket K3. 
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Dokumentasi yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

mengumpulkan data tentang pembelajaran Keselamatan Kesehatan 

Kerja (K3) dalam bentuk buku.  

4.3.5. Angket 

Menurut Arikunto, dalam Fu’adi, Isky Fadli., Eko, Budiarso., 

dan Murdani. (2009: 94), metode angket atau kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden, dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ingin ia ketahui. Tujuan penulis menggunakan angket 

atau kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui apakah pembelajaran Keselamatan Kesehatan Kerja 

(K3) itu di gemari siswa atau dianggap membosankan.  

2. Mengukur tingkat ketertarikan siswa dalam hal pembelajaran K3, 

yaitu melalui media kertas dengan konten teks.  

3. Mengukur tingkat ketertarikan siswa apabila penyampaian 

pembelajaran K3 di SMK Negeri 2 Palembang menggunakan 

teknologi Augmented Reality dengan konten multimedia 

menggunakai Perangngkat Mobile. 

4. Mengetahui apakah saat ini siswa lebih suka belajar 

menggunakan perangkat mobile atau tidak ( menggunakan Buku 

atau Modul ). 
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Skala pengukuran yang penulis gunakan untuk menentukan 

tingkat presentase pada tiap pernyataan yang terdapat pada 

angket, menggunakan skala Likert.  

4.4. Jenis Penelitian 

Penelitian ini teramsuk pada penelitian deskriptif. Menurut Kuncoro, 

dalam Samsul (2013: 369), penelitiaan deskriptif meliputi pengumpulan data 

yang akan diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir 

dari subyek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini 

meliputi penilaian sikap atau pendapat organisasi, ataupun prosedur. 

4.5.  Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.5.1. Alat Pengembangan Sistem 

Alat pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah 

flowchart dan User Interfaces. Flowchart yang digunakan untuk 

menceritakan alur proses yang berjalan, sedangkan User 

Interfaces digunakan penulis untuk membuat sketsa atau alur 

cerita pada konten aplikasi. 

4.5.1.1. Flowchart 

Menurut Jogiyanto, dalam Yulianti dan Purnawan 

(2016: 55),  flowchart adalah penggambaran secara grafik 

dari langkah-langkah dan urutan prosedural dari suatu 

program. Flowchart menolong analisis dan programmer 

untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang 

lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-
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alternatif lain dalam pengoperasian. Simbol-simbol 

flowchart yang standar dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Simbol flowchart standar 

Simbol Nama Fungsi 

 Terminator Permulaan/ akhir 

program 

 Garis alir 

(flow line) 

Arah aliran 

program 

 Proses Proses 

perhitungan/ 

proses 

pengelolaan data 

 Input/output 

data 

Proses 

input/output data, 

parameter, 

informasi 

 Direct acces 

storage 

Proses 

penyimpanan 

hasil pengelolaan 

data di database 

 Decission Perbandingan 

pernyataan, 

penyeleksian data 

yang memberikan 

pilihan untuk 

langkah 

selanjutnya.  

 

 Display Menandakan 

digunakan media 

layar (monitor, 

display) untuk 

menyajikan suatu 

informasi dan 

form tampilan.  

 

 Off-page 

connector 

Menandakan 

adanya suatu 

hubungan 

rangkaian langkah  
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Tabel 4.2. Simbol flowchart standar 

Simbol  Nama  Fungsi 

 Connector Dipakai untuk 

sambungan yang 

ada di halaman 

yang sama.  

 

4.5.1.2. Desain Antarmuka ( Interfaces ) 

Menurut Saputra dan Purnama (2012), rancangan 

antarmuka bertujuan agar program aplikasi yang dihasilkan 

terlihat lebih menarik dan mudah dimengerti pada saat 

dioperasikan. Sedangkan menurut Arindiono dan 

Ramadhani (2008) antarmuka adalah bagian yang paling 

penting karena untuk membuat pekerjaan dengan 

menggunkan komputer menjadi lebih sederhana, mudah, 

produktif dan menyenangkan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa desain antarmuka adalah sebuah cerita yang 

dituangkan dalam bentuk gambar yang ditampilkan secara 

berurutan dan dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan. 

Berikut ini adalah rancangan antarmuka (Interface) :  
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                   Gambar 4.1. Desain Antarmuka ( Interface )  

 

(Sumber: Purnama dan Saputra) 

 

4.5.2. Teknik Pengembangan Sistem 

Teknik pengembangan sistem yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Multimedia Development 

Life Cycle (MDLC) versi Luther-Sutopo.  

Menurut Sutopo, dalam Setiawan, dkk (2016: 39), yang 

berpendapat bahwa metode pengembangan multimedia terdiri 

dari enam tahapan, yaitu tahapan  concept, design, material 

collecting, assembly, testing, dan distribution, enam tahapan 

pengembangan multimedia tersebut dapat dilihat pada gambar 

4.2. Multimedia Development Life Cycle 
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Gambar 4.2. Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

(Sumber: Sutopo, dalam Setiawan, Mudiyanto, Lumenta, Ari 

S,M, dan Tulena, Virginia, 2016) 

Tahapan pengembangan multimedia menurut Sutopo, 

dalam Setiawan, Mudiyanto, Lumenta, Ari S,M, dan Tulena, 

Virginia (2016: 39), adalah sebagai berikut: 

a. Concept (Konsep) 

Pada tahap concept (konsep), penulis menentukan 

marker yang ada pada buku paket, menentukan user serta 

audiens aplikasi media pembelajaran dalam penerapan 

teknologi augmented reality sebagai media penunjang 

pembelajaran disekolah. 

b. Design (Perancangan) 

Pada tahapan design (perancangan), yang dilakukan 

penulis yaitu menggambar penggunaan aplikasi untuk 

membantu menjelaskan materi Keselamtan Kesehatan 
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Kerja (K3), membuat desain objek 3D tentang tipe APAR 

berdasarkan alat menggunakan softwere blender, desain 

marker sebagai tempat augmented reality muncul 

menggunakan Unity 3D untuk menggabungkan marker dan 

desain 3D menjadi aplikasi Augmented Reality, desain 

interface pengguna akan menerima informasi setelah 

pengguna menginstal aplikasi  augmented reality dengan 

mengarahkan kamera yang tersedia di aplikasi augmented 

reality pada buku yang di pakai guru yang telah dijadikan 

sebagai desain marker maka muncul informasi yang telah 

disediakan oleh penulis. 

c. Material Collecting (Pengumpulan Materi)  

  Pada tahapan material collecting (pengumpulan 

materi), penulis melakukan pengumpulan data sesuai 

kebutuhan untuk membuat proyek aplkiasi media 

pembelajaran Augmented Reality. Data yang dikumpulkan 

berupa gambar dari sumber tertentu seperti gambar apar, 

gambar metode yang digunakan, gambar tempat penelitian, 

gamabar marker, jurnal, audio,. Data tersebut di peroleh 

dari berbagai sumber yaitu di dapatkan dari google.com, 

google scholar, buku, dan maupun ditempat penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Adapun perangkat Hardware dan 



65 
 

 
 

Software yang penulis gunakan dalam pembuatan aplikasi 

K3 ini sebagai berikut : 

a. Perangkat Keras (hardware) 

1) Tiga unit laptop dengan spesifikasi : 

a) Processor @1.60 GHz 

b) Vga intel HD Graphics 

c) Harddisk 320 Gb 

d) Memory (RAM) 2 Gb 

e) Mouse 

2) Smartphone sebagai tempat memasang aplikasi 

yang telah dibuat. 

3) Smartphone untuk mengambil suara untuk 

perekam audio. 

b. Perangkat Lunak (software) 

1) Windows 10 dan Windows 8 64 bit sebagai 

sistem operasi. 

2) Unity 5.4.0f3 (32-bit) untuk membuat apikasi 

yang akan dioperasikan. 

3) Adobe Photoshop untuk editing desain tombol 

dan gambar. 

4) Adobe Illustrator CS6 untuk pengeditan gambar 

vector dari freepik.com. 
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5) Freemake Video Converter digunakan untuk 

convert format audio maupun video kedalam 

format yang dibutuhkan. 

6) Blender digunakan dalam pembuatan objek 3D 

d. Assembly (Pembuatan) 

Pada tahap assembly (pembuatan), dalam pembuatan 

aplikasi media pembelajaran Augmented Reality ini, penulis 

menggunakan beberapa software, yaitu Blender digunakan 

untuk membuat desain objek 3D, Unity 3D digunakan 

untuk menggabungkan marker dan desain objek 3D. 

e. Testing (Pengujian) 

Pada tahapan testing (pengujian), penulis 

menggunakan Black Box Testing. Dalam tes ini dilakukan 

oleh penulis, dengan mengamati aplikasi untuk mengetahui 

apakah aplikasi telah sesuai dengan rancangan penulis atau 

belum dan menguji coba tombol-tombol yang ada di dalam 

aplikasi Augmented Reality, apakah terdapat erro atau tidak. 

Untuk menjalankan aplikasi tersebut, penulis 

membutuhkan marker, yang dijadikan sebagai kunci objek 

dan objek tersebut muncul dilayar hp android dalam 

berbentuk objek nyata sebagai tempat Augmented Reality 

muncul. Testing ini dilakukkan untuk memastikan bahwa 

multimedia yang dilakukan telah sesuai dengan rancangan. 
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f. Distribution (Distribusi) 

Tahapan distribution (distribusi), setelah semua 

selesai proyek yang telah terbentuk aplikasi android akan 

diberikan kepada user (pengguna) untuk di pergunakan 

dalam belajar pembelajaran materi keselamatan kesehatan 

kerja, dan aplikasi A-K3 telah di distribusikan atau di 

unggah melalui website SMK Negeri 2 Palembang. 

4.6. Alat dan Teknik Pengujian 

Pengujian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menemukan dan 

mengatasi error pada aplikasi yang dirancang. Penulis menggunakan alpha 

testing dan beta testing sebagai teknik pengujian. 

4.6.1.  Alpha Testing 

Alpha testing terdiri dari white box dan black box, pada tahap 

alpha testing penulis menggunakan black boxnya saja. Menurut Rizky 

dalam Suryani dan Wijayanto (2014: 97), black box testing adalah tipe 

testing yang memerlukan perangkat lunak yang tidak diketahui 

internalnya. Sehingga para tester memandang perangkat lunak seperti 

layaknya “kotak hitam” yang tidak penting dilihat isinya tetapi dikenal 

proses testing bagian luar. 

4.6.2. Beta Testing 

Menurut Prabakti, dalam Mutiara, dkk (2014: 2), beta testing 

adalah pengujian oleh pemakai dilingkungan operasi pemakai. Beta 

testing dilakukan oleh pengguna. Mereka diberitahukan prosedur 
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evaluasi, diamati proses pengguanannya, diwawancttarai lalu dinilai 

dan dilakukan revisi. Pengujian yang akan dilakukan penulis pada 

beta testing akan melakukan penyebaran angket atau kuesioner ke 

Guru yang mengajar dan kepada siswa yang belajara K3 di SMK 

Negeri 2 Palembang. 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Pengamatan 

5.1.1. Concept (konsep) 

Tahap pengkonsepan (concept) adalah tahapan untuk menentukan 

tujuan siapa pengguna program (audiens identification). Selain itu 

menentukan jenis aplikasi (presentasi, interaktif, dan lain-lain) dan 

tujuan aplikasi (hiburan, pembelajaran, dan lain-lain). 

Berikut tabel konsep “Penerapan Augmented Reality Sebagai Media 

Pembelajaran Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Pada SMK Negeri 2 

Palembang” yang dijelaskan pada tabel 5.1. Tabel deskripsi konsep. 

Tabel 5.1. Tabel deskripsi konsep 

Judul Penerapan Augmented Reality Sebagai Media 

Pembelajaran Kesehatan Keselamatan Kerja 

(K3) Pada SMK Negeri 2 Palembang 

Jenis Multimedia Multimedia interaktif berbentuk sebuah 

aplikasi yang menggunakan Augmented 

Reality 

Tujuan Membuat Media Pembelajaran Keselamatan 

Kesehatan Kerja (K3) menggunakan 

Augmented Reality  pada SMK Negeri 2 

Palembang. Aplikasi ini diharapkan dapat 
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meningkatkan minat siswa terhadap 

pelajaran teori, dapat membantu guru  

meningkatkan penyampaian informasi  yang 

lebih interaktif 

Pengguna Siswa dan Guru SMK Negeri 2 Palembang 

Audio Backsound, dubbing, dan audio effect, 

dengan format audio (*.wav, dan *.mp3).  

Gambar Menggunakan gambar 2D dan 3D 

 

5.1.2. Design (desain) 

 Tahapan desain adalah membuat secara spesifikasi dan perancangan 

aplikasi secara rinci mengenai arsitektur aplikasi yag akan dibuat. Pada 

tahapan ini, penulis membuat desain menu Navigasi / Hirarki, desain 

perancangan flowchart aplikasi, dan desain tampilan user interfaces 

aplikasi. 

a.  Desain menu navigasi / Hirarki 

  Pada desain menu navigasi ini penulis membuat sistem 

hirarki pada aplikasi A-K3 yang akan dijelaskan pada gambar 5.1 

dibawah ini. 
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Gambar 5.1 Desain menu navigasi / Hirarki Aplikasi AK3 

 Penulis merancang  hirarki aplikasi A-K3 yang memiliki tujuh 

tombol pada menu utama yang terdiri dari pendahuluan, keselamatan 

kerja, kesehatan kerja, APAR, tentang kami, musik(sound), dan keluar. 

Tombol pendahuluan akan menampilkan gambar dan penjelasan dari 

pentingnya pembelajaran K3 dan tujuannya. Tombol keselamatan kerja 

kamera akan diarahkan ke marker dan akan menampilkan gambar 

Logo A-K3

Logo STMIK

PalComTech

Menu Utama

Pendahuluan

Pentingnya 

Pembelajaran K3

APAR

Tipe apar 

bedasarkan alat

Tipe apar 

bedasarkan jenis 

kebakaran

Apar Tipe stored 

preassure

Apar tipe catridge

Apar segitiga hijau

Apar kotak merah

Apar lingkaran biru

Apar bintang kuning

Apar heksagon 

hitam

v

Tentang kami Keluar

Info developer 

aplikasi

TEKS DAN FOTO/GAMBAR

3D KONTEN

Kembali

Keselamatan Kerja

Simbol-simbol 

Tanda Bahaya 

ditempat Kerja

Kesehatan Kerja

Alat-alat Pelindung 

Diri

Sound

Logo SMK N 2

Palembang
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bergerak tentang simbol-simbol tanda bahaya ditempat kerja.  Tombol 

kesehatan kerja kamera akan diarahkan ke marker dan akan 

menampilkan gambar bergerak tentang alat-alat pelindung diri. Tombol 

APAR akan menampilkan dua pilihan, setelah memilih pilihan kamera 

akan diarahkan ke marker untuk tipe APAR berdasarkan alat akan 

menampilkan konten berbentuk tiga dimensi(3D), sedangkan untuk 

APAR berdasarkan jenis kebakaran akan menampilkan gambar 

bergerak. Tombol tentang kami menampilkan informasi tentang 

developer atau pembuat aplikasi. Tombol musik(sound) berfungsi 

untuk menghidupkan atau mematikan musik. Tombol keluar akan 

mengeluarkan aplikasi yang sedang digunakan. 

b. Desain Perancangan Flowchart Aplikasi 

Penulis akan merancang flowchart aplikasi yang akan dijelaskan 

pada tabel 5.2, 5.3, 5.4 dibawah ini. 
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  Tabel 5.2 Desain flowchart aplikasi bagian 1 

System Local DatabaseUser

Mulai Logo A-K3

Logo STMIK 

Palcomtech

Logo 

SMK N 2

Palembang

            MENU UTAMA           

             1. Pendahuluan

             2. Keselamatan

             3. Kesehatan

             4. APAR

             5. Tentang kami

             6. Musik

             7. Keluar
Pendahuluan

Menekan 

tombol 

Pendahuluan

1. Pentingnya 

Pembelajaran K3

Keselamatan 

kerja

Menekan 

tombol 

Keselamatan 

kerja

Memulai AR 

Kamera

Proses 

pencocokan 

marker

Marker 

cocok ?
Tidak

Menampilkan 

konten sesuai 

marker

Ya

Dapat 

Menggeser, 

Memperbesar 

dan 

Memperkecil 

konten

1
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Berdasarkan tabel 5.2  Desain flowchart aplikasi bagian 1, 

dimulai dengan logo A-K3 yang merupakan nama aplikasi yang 

penulis buat. Kemudian menampilkan logo STMIK PalComTech 

dan Logo SMK Negeri 2 Palembang.  

  Menu utama memiliki tombol-tombol yang terdiri dari 

tombol pendahuluan, keselamatan kerja, kesehatan Kerja, APAR, 

tentang kami, sound, dan keluar. Ketika pengguna menyentuh 

tombol pendahuluan system menampilkan gambar dan penjelasan 

pentingnya pembelajaran K3 dan tujuannya. Dan juga jika pengguna 

menekan tombol keselamatan kerja maka system akan memulai AR 

camera kemudian melakukan pencocokan di local database, jika 

cocok system akan menampilkan konten, dan jika tidak kembali ke 

AR camera. Dan juga pengguna dapat menggeser obyek dan zoom  

in dan out. 
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          Tabel 5.3. Desain flowchart aplikasi bagian 2 

Local DatabaseSystemUser

1

Tidak

Ya

Proses 

pencocokan 

marker

Marker 

cocok ?

Menekan 

tombol 

KEsehatan 

kerja

Kesehatan 

Kerja

Dapat 

Menggeser, 

Memperbesar 

dan 

Memperkecil 

konten

Menampilkan 

konten sesuai 

marker

Memulai 

Camera AR

Tipe 2Tipe 1

Tidak

Ya

Proses 

pencocokan 

marker

Marker 

cocok ?

Menampil

kan konten 

sesuai 

marker

APAR   1. Tipe APAR     

BerdasarkanAlat

  2. Tipe APAR 

Berdasarkan Jenis         

Kebakaran 

Tipe 

APAR 

dipilih

menggeser, 

memperbesar

, dan 

memperkecil 

konten

Menekan 

tombol 

APAR

Memulai 

Camera 

AR

2

          

Berdasarkan tabel 5.3  Desain flowchart aplikasi bagian 2, 

Ketika pengguna menekan tombol kesehatan kerja maka system akan  

memulai AR camera kemudian melakukan pencocokan di local 

database, jika cocok system akan menampilkan konten sesuai 

marker, dan jika tidak kembali ke AR camera. Dan juga pengguna 

dapat menggeser obyek dan zoom  in dan out.  Ketika pengguna 

menekan tombol APAR maka sistem akan menampilkan pilihan, 

setelah pengguna memilih sytem akan memulai AR camera. Dan 

juga pengguna dapat menggeser obyek dan zoom  in dan out.    

 

 



76 
 

       Tabel 5.4. Desain flowchart aplikasi bagian 3 

           

Local DatabaseSystemUser

Ya

Keluar

Menekan 

tombol 

Tentang 

Kami

Selesai

Menampilkan 

peringatan 

keluar

Menampilkan 

Info Developer 

Aplikasi

Backsound 

Hidup / 

Backsound 

Mati

Menekan 

tombol 

Keluar

Menekan 

tombol 

Sound

Tidak

Menutup 

Aplikasi

Tentang 

kami

2

Anda Yakin 

Ingin Keluar

Sound

            MENU UTAMA           

             1. Pendahuluan

             2. Keselamatan

             3. Kesehatan

             4. APAR

             5. Tentang kami

             6. Musik

             7. Keluar

     

Berdasarkan tabel 5.4  Desain flowchart aplikasi bagian 3, 

Jika pengguna menekan tombol tentang kami system akan 

menampilkan informasi developer atau pembuat aplikasi. Dan 
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ketika pengguna menekan tombol musik(sound) maka backsound 

pada aplikasi akan mati dan ketika disentuh lagi backsound pada 

aplikasi akan hidup. Ketika pengguna menyentuh tombol keluar, 

system akan menutup aplikasi yang sedang dibuka. 

c. Desain User Interfaces Aplikasi 

1. Desain User Interfaces pembukaan atau opening aplikasi. 

          Saat aplikasi dibuka akan muncul logo aplikasi A-K3, 

menampilkan logo STMIK Palcomtech, dan logo SMK N 2 

palembang.   

          

      

Gambar 5.2. User Interfaces Aplikasi  

Logo 

A-K3

 

Logo 

STMIK PalComTech
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Gambar 5.3. User Interfaces Aplikasi 

2. Desain User Interfaces Menu Utama 

Pada desain user interfaces menu utama terdapat tujuh 

tombol yang terdiri dari tombol pendahuluan, keselamatan 

kerja, kesehatan kerja, APAR, tentang kami, musik(sound), 

dan keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. User Interfaces Menu Utama 

Logo 

SMK N 2 Palembang

 

Icon 

K3

XMusik

Pendahuluan

KeselamatanKerja

Kesehatan Kerja

APAR

Tentang Kami
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3. Desain User Interfaces Pendahuluan 

Pada desain ini akan menampilkan gambar dan  

Penjelasan tentang pentingnya pembelajaran K3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar  5.5. User Interfaces Pendahuluan 

4. Desain User Interfaces Keselamatan dan kesehatan kerja 

Pada desain ini system akan menampilkan konten 

gambar bergerak. Pada keselamatan kerja system akan 

menampilkan konten simbol-simbol tanda bahaya ditempat 

kerja, dan untuk kesehatan kerja system akan menampilkan 

konten alat-alat pelindung diri. Konten yang ditampil dari 

hasil pendeteksian kamera AR  sesuai dengn marker yang 

ada. 

 

 

 

Icon 

K3

kembaliicon

Gambar 

Penjelasan tentang pentingnya pemeblajaran K3
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Gambar 5.6 User Interfaces Keselamatan dan kesehatan kerja 

5. Desain User Interfaces APAR 

  Pada desain menampilkan dua pilih yaitu tipe 

APAR berdasarkan alat, dan tipe APAR berdasarkan jenis 

kebakaran, jika pengguna telah memilih salah satu maka 

kamera AR akan mulai mendeteksi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7. User Interfaces APAR 
 

6. Desain User Interfaces tentang kami 

 Pada desain ini akan menampilkan foto dan 

informasi developer atau pembuat aplikasi. 

Kamera AR Scanner

kembaliicon?

 

Icon 

K3

kembaliicon

Tipe APAR Berdasarkan Alat 

Tipe APAR Berdasarkan Jenis Kebakaran

 

Kamera AR Scanner

kembaliicon?
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Gambar 5.8. User Interfaces tentang kami 

5.1.3. Material Collecting (pengumpulan materi) 

 Tahap pengumpulan materi (material collecting) adalah tahapan 

pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. 

Bahan-bahan tersebut antara lain clip art, foto, animasi, audio. Tahap 

ini dapat dikerjakan secara paralel dengan tahap assembly. Namun 

dapat juga tahap material collecting dan tahap assembly akan 

dikerjakan secara linear dan tidak paralel. 

Bahan-bahan yang penulis perlukan dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Foto dan Gambar 

 Penulis juga menggunakan foto dan gambar pada penelitian 

ini yang digunakan sebagai acuan atau referensi. Foto dan gambar 

yang digunakan dalam keseluruhan projek, yang dijelaskan pada 

tabel 5.5. 

Icon 

K3

kembaliicon

Biodata Developer

Biodata Developer

Foto

Foto
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Tabel 5.5. Foto dan Gambar dalam tahapan material collecting 

No Foto dan Gambar Keterangan 

1 

 

 

 

Gambar logo SMK N 

2 Palembang Sumber: 

www.google.com 

 

 

2 

 

Foto APAR tipe 

stored-pressure dan 

tipe cartidge.  

Sumber: 

Buku modul K3 

 

 

 

 3 

 

 

 
 

Foto simbol tanda 

bahaya dalam 

lingkungan kerja 

Sumber: 

Buku modul K3 

 

 

 

 

 4 

 

           

Foto simbol tanda 

bahaya dalam 

lingkungan kerja 

Sumber: 

Buku modul K3 

 

 

 

 

 

 5 

 

              
 

Foto sarung tangan 

dan sepatu keamanan 

Yang digunakan untuk 

pelindung diri di 

tempat. 

Sumber: 

Buku modul K3 

http://www.google.com/
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Tabel 5.5. Foto dan Gambar dalam tahapan material collecting 

No Foto dan Gambar Keterangan 

 

 

 

 

 6 

 

      

Foto kacamata dan 

penutup hidung yang 

digunakan untuk 

pelindung diri di 

tempat. 

Sumber: 

Buku modul K3 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

Foto kedok las, rompi 

las, dan sarung tangan 

yang digunakan untuk 

pelindung diri di 

tempat. 

Sumber: 

Buku modul K3 

 

 

 

 

 8 

 

 

Foto tali-tali 

pengaman dan helm 

yang digunakan untuk 

pelindung diri di 

tempat. 

Sumber: 

Buku modul K3 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

Foto tabung oksigen 

digunakan jika 

diperlukan,  yang 

digunakan untuk 

pelindung diri di 

tempat. 

Sumber: 

Buku modul K3 
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Tabel 5.5. Foto dan Gambar dalam tahapan material collecting 

No Foto dan Gambar Keterangan 

10 

 

 

Foto tipe APAR 

berdasarkan jenis 

kebakaran.  

Sumber: 

Buku modul K3 

11 

 

Tampilan background 

ini digunakan saat 

tampilan home dan 

tampilan keluar 

Sumber : 

 

 

12 

 

Tampilan background 

ini digunakan saat 

tampilan  mengeklik 

tombol pendahuluan , 

Keselamatan, 

Kesehatan, APAR  

dan tentang kami 

Sumber : 

 

13 

 

Logo aplikasi A-K3 

Sumber: 
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Tabel 5.5. Foto dan Gambar dalam tahapan material collecting 

No Foto dan Gambar Keterangan 

14 

 

Foto penulis digunkan 

sebagai isi dari 

tentang kami. Sumber: 

Faceebook.com 

15 

 

Foto penulis digunkan 

sebagai isi dari 

tentang kami. Sumber: 

Faceebook.com 

 

2. Pembuatan Gambar Vektor 

 Gambar-gambar vektor yang dibuat pada tahapan ini, akan 

digunakan sebagai tampilan pengguna (user interface) aplikasi 

pada tahapan selanjutnya, dalam pembuatan gambar vektor penulis 

menggunakan perangkat lunak Adobe Flash. Hasil dari gambar 

vektor tersebut adalah file dengan format *.png, berikut ini adalah 

tahapan pembuatan gambar vektor untuk tampilan pengguna : 
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Tabel 5.6 hasil pembuatan gambar tombol 

No. Nama Gambar tombol 

1 Tombol Home 

 

2 Tombol Close 
 

3 Tombol Help 
 

4 Tombol Musik ON dan Off 
 

5 Tombol Kembali 
 

6 Tombol Pendahuluan 
 

7 Tombol keselamatan Kerja 
 

8 Tombol Kesehatan Kerja 
 

9 Tombol Apar  
 

10 Tombol Tentang Kami 
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3. Audio 

 Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan beberapa 

jenis audio yang akan dijelaskan melalui tabel 5.6 audio dalam 

tahapan material collecting. 

Tabel 5.7. Audio dalam tahapan material collecting 

No Nama Audio Keterangan 

1 Audio dubbing 

Penulis yang bertindak 

dalam dubbing. Suara 

direkam menggunakan 

sound recorder. 

2 

Audio backsound: 

1. Instrumen Mars SMK Negeri 2 

Palembang 

 

Penulis menggunakan satu 

backsound yang diperoleh 

dari SMK Negeri 2 

Palembang. 

 

5.1.4. Assembly ( Pembuatan ) 

 Menurut Setiawan (2016: 39), Tahapan pembuatan (assembly) 

adalah tahap dimana semua objek atau bahan multimedia dibuat. 

Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap design. Berikut adalah 

tahapan dalam pembuatan aplikasi 

5.1.4.1. Marker 

Marker atau penanda merupakan sebuah penanda sebagai 

acuan untuk memudahkan tracking atau kamera membaca 

penanda agar dikenali oleh aplikasi dan bisa menampilkan 

objek yang diinginkan. Marker yang digunakan dalam aplikasi 

ini yaitu buku paket yang di pakai oleh guru yaitu buku K3 

untuk SMK yang belajar K3 yang kemudian di scene dengan 

format *jpg atau *png lalu di upload ke vuforia untuk di 
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jadikan database marker setelah itu di download dan di 

masukkan ke unity untuk dipakai sebagai database marker 

local. Tetapi dari beberapa gambar pada buku yang digunakan 

sebagai marker tidak dapat digunakan karena rating gambar 

saat di masukkan dalam vuforia terlalu kecil sehingga tidak 

terdeteksi oleh kamera. Penulis memindai gambar-gambar 

buku tersebut kemudian diedit menggunakan Photoshop. 

Berikut gambar yang penulis ubah menggunakan Adobe 

Photoshop dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.8. Tabel Marker yang sebelum dan sesudah diedit 

No Marker Sebelum diedit Marker Sesudah diedit 

1 

 

 

2 
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Tabel 5.8. Tabel Marker yang sebelum dan sesudah diedit 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 
 

6 
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Tabel 5.8. Tabel Marker yang sebelum dan sesudah diedit 

7 

 

 

8 

 

 
 

Dari beberapa yang telah di scene di atas penulis mengedit 

gambar di photoshop dan di blender, kemudia di print untuk 

dijadikan marker. 

5.1.4.2. Pembuatan Objek 3D 

Adapun Objek 3D digunakan sebagai objek dalam 

pembuatan animasi . Berikut gambar objek 3D dapat dilihat 

pada tabel 5.9 gambar objek 3D yang digunakan oleh 

penulis. 
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Tabel 5.9. Gambar objek 3D 

No Objek Keterangan 

1  Gambar 3D 

daerah bahaya 

bahan beracun  

2  Gambar 3D 

Daerah 

Biohazard 

artinya terdapat 

bahan-bahan 

berbahaya bagi 

makluk biologis.  

 

3 

 

Gambar 3D 

Diharapan 

berhati-hati pada 

daerah kerja ini 

 

 

 

4 

 

Gambar 3D 

Daerah Radiasi 

yang berbahaya 

 

 

 

 

 

5 

 

Gambar 3D 

Daerah 

Tegangan 

Tinggi  
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Tabel 5.9. Gambar objek 3D 

   

6 

 

Gambar 3D 

Daerah Mudah 

Terbakar. 

7 

 

Gambar 3D 

Kendaraan Kerja 

 

8 

 

Gambar 3D 

Awas 

Tersandung 

 

5.1.4.3. Pembuatan Aplikasi Augmented Reality dengan Unity 

a. Tampilan scene pembukaan  

 

 

 

 

 

                                                                                                     

Gambar 5.9 tampilan scene pembukaan  
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Di dalam desain scene pembukaan ini, menampilkan 

logo dari aplikasi , Logo STMIK Palcomtech, dan Logo 

SMK Negeri 2 palembang. 

b. Tampilan Menu Home 

 

Gambar 5.10. Tampilan menu home 

Di dalam desain scene menu home ini, ada logo aplikasi 

A-K3 dan terdapat tombol-tombol sebagai penyambung semua 

scene. Seperti tombol pendahuluan, tombol keselamatan kerja, 

tombol kesehatan kerja, tombol apar, tombol tentang kami, dan 

tombol keluar beserta tombol on dan off musik. 

 

 

 

 

 

 



94 
 

c. Tampilan scene pendahuluan 

 

Gambar 5.11. Tampilan scene pendahuluan  

Di dalam dalam desain scene pendahuluan ini berisi tentang 

penting nya pembelajaran K3. 

d. Tampilan scene Tentang kami 

 

Gambar 5.12. Tampilan scene tentang kami 

Di dalam desain scene tentang akami ini, terdapat dua foto 

tentang pembuat aplikasi tersebut, serta di atas pojok kiri 

tentang kami terdapat tombol kembali, yang apabila diklik 

akan kembali ke scene menu home.  
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e. Tampilan scene Keluar 

 

Gambar 5.13. Tampilan scene keluar  

Di dalam desain scene keluar ini, terdapat penjelasan 

tentang yakin anda ingin keluar ?. dan terdapat tombol YA dan 

TIDAK. Apabila anda memilih Ya maka anda akan keluar dari 

aplikasi tersebut. Atau apabila anda memilih Tidak maka anda 

akan kembali ke scene menu home aplikasi tersebut. 

5.1.5. Testing ( Pengujian ) 

Menurut Setiawan (2016: 39), Tahapan Testing dilakukan setelah 

selesai tahap pembuatan (assembly) dengan menjalankan aplikasi atau 

program dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Tahapan ini 

disebut juga sebagai tahap pengujian black box dimana pengujian yang 

dilakukan berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. 
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Tabel 5.10. Tabel hasil pengujian black box testing 

No Skenario Pengujian Hasil yang diinginkan Kesimpulan 

1. Saat menekan tombol 

keselamatan atau 

kesehatan kerja 

Aplikasi akan memuat 

kamera untuk scane 

marker 

Valid 

2. Saat menekan tombol 

pendahuluan 

Aplikasi menampilkan 

halaman pentingnya 

pembelajaran K3 yang 

berisikan tentang 

penting nya 

pembelajaran K3 

Valid 

3. Saat menekan tombol 

Tentang Kami 

Aplikasi akan 

menampilkan halaman 

tentang kami yang 

berisikan foto-foto team 

pembuat aplikasi 

Valid 

4 Saat menekan tombol 

keluar 

Aplikasi akan 

menampilkan halaman 

tentang yang berisikan 

pertanyaan pop up?  

Valid 

5 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Daerah 

Tegangan Tinggi 

Aplikasi akan 

menampilkan 3D yang 

menggambarkan daerah 

itu meliliki tengan 

tinggi seperti ada ting 

listrik dan simbol 

tenganng tinggi 

Valid 

6 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Daerah 

Bahan Beracun 

Aplikasi akan 

menampilkan 3D yang 

menggambarkan drum-

drum yang berlambang 

bahan beracun. 

Valid 

 

7 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Daerah 

Hati-Hati 

Aplikasi akan 

menampilkan 3D yang 

menggambarkan rumah 

yang mempunyai marka 

jalan ( hati-hati). 

Valid 
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Tabel 5.10. Tabel hasil pengujian black box testing 

No Skenario Pengujian Hasil yang diinginkan Kesimpulan 

8 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Awas 

Radiasi  

Aplikasi akan 

menampilkan 3D yang 

menggambarkan drum-

drum yang berlambang 

radiasi. 

valid 

9 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Daerah 

Biohazard  

Aplikasi akan 

menampilkan 3D yang 

menggambarkan drum-

drum yang berlambang 

biohazard. 

Valid 

10 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Daerah 

mudah terakar 

Aplikasi akan 

menampilkan 3D yang 

menggambarkan drum-

drum yang berlambang 

bahan mudah terbakar  

Valid 

11 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Daerah 

Kendaraan kerja 

Aplikasi akan 

menampilkan 3D yang 

menggambarkan rumah 

dan ada mobil forcklip. 

Valid 

12 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Daerah 

Awas tersandung 

Aplikasi akan 

menampilkan 3D yang 

menggambarkan  

Valid 

13 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Sarung 

Tangan 

Aplikasi akan 

menampilkan gambar 

sarung tangga tersebut. 

Valid 

 

 

14 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Sepatu 

Keselamatan 

Aplikasi akan 

menampilkan gambar 

sepatu keselamatan. 

Valid 
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Tabel 5.10. Tabel hasil pengujian black box testing 

No Skenario Pengujian Hasil yang diinginkan Kesimpulan 

15 Saat kamera di arah 

kan ke Marker 

Kacamata Pelindung 

Aplikasi akan 

menampilkan gambar 

kacamata  pelindung 

Valid 

16 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Masker 

keselamatan ( 

Pelindung hidung ) 

Aplikasi akan 

menampilkan gambar 

masker keselamatan 

dan suara dabbing 

tentang tabung oksigen 

Valid 

17 Saat kamera di arah 

kan ke Marker 

Pelindungan muka ( 

Kedok Las ) 

Aplikasi akan 

menampilkan gambar 

Kedok las dan suara 

dabbing tentang kedok 

las 

Valid 

18 Saat kamera di arah 

kan ke Marker 

Pelindung diri saat di 

ketinggian ( Tali ) 

Aplikasi akan 

menampilkan gambar 

Tali temali dan suara 

dabbing tentang tali 

temali 

Valid 

19 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Tabung 

Oksigen 

Aplikasi akan 

menampilkan gambar 

tabung oksigen dan 

suara dabbing tentang 

tabung oksigen  

Valid 

20 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Tipe 

Fire Extinguisher 

Stored-pressure  

Aplikasi akan 

menampilkan 3D 

APAR berbentuk 

Stored-pressure  

beserta keterangan dan 

suara dubbing dari 

penulis. 

Valid 
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Tabel 5.10. Tabel hasil pengujian black box testing 

No Skenario Pengujian Hasil yang diinginkan Kesimpulan 

21 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Tipe 

Fire Extinguisher 

cartidge 

Aplikasi akan 

menampilkan 3D 

APAR berbentuk 

cartidge  beserta 

keterangan dan suara 

dabbing dari penulis. 

Valid 

22 Saat kamera di arah 

kan ke Marker Tipe 

Extinguisher yang 

mampu memadamkan 

tipe kebakaran A, B, C, 

dan D  

Aplikasi akan 

menampilkan 3D 

APAR dan memiliki 

button-button yang 

menampilkan gambar 

tentang tipe kebakaran 

beserta keterangan dan 

suara dubbing dari 

penulis. 

Valid 

 

5.1.6. Distribution ( Distribusi ) 

Menurut Setiawan (2016: 39), Tahapan dimana aplikasi disimpan 

dalam suatu media penyimpanan. Pada tahap ini jika media 

penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, maka 

dilakukan kompresi terhadap aplikasi tersebut. 

Tahapan distribusi ini akan menghasilkan Aplikasi *apk 

Pendistribusian “Penerapan Augmented Reality Berbasis Android 

Untuk Pembelajaran Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Pada SMK 

Negeri 2 Palembang” akan disimpan di flash memory, telah disebar 

pada siswa dan diunggah melalui website SMK Negeri 2 Palembang. 
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5.1.7. Hasil Testing kuesioner ketertarikan siswa 

  Testing yang dilakukan dengan menggunakan responden untuk 

mengukur ketertarikan siswa terhadap aplikasi yang dibuat. Dapat dilihat 

pada tabel 5.11. pesentase perhitungan testing kuesioner ini menggunakan 

metode perhitungan sampel dan populasi dengan rumus slovin. Dari total 

keseluruhan jumlah siswa SMK Negeri 2 palembang  sebanyak 2800 siswa 

dengan 10% tingkat toleransi, maka didapatkan sampel untuk kuesioner 

dengan jumlah total responden sebanyak 97 orang. 

Tabel 5.11. Tabel testing kuesioner 

No Pertanyaan /  Pilihan Jawaban  

 Pernyataan  SS S TS STS 

1 Apakah materi A-K3 

memiliki tampilan menarik? 

 

49 

 

48 

 

0 

 

0 

  50,5% 49,5% 0 % 0 % 

2 Apakah musik dan sound 

cocok dengan tampilan 

aplikasi  A-K3? 

 

 

48 

 

49 

 

0 

 

0 

  49,5% 50,5% 0 % 0 % 

3 Apakah objek 3D pada 

aplikasi A-K3 sesuai dengan 

materi simbol-simbol tanda 

bahaya, alat-alat pelindung 

diri, dan APAR? 

 

 

63 

 

 

34 

 

 

0 

 

 

0 

  64,9% 35,1% 0 % 0 % 

4 Apakah Penjelasan berupa 

suara pada 3D sudah cukup 

jelas? 

 

39 

 

58 

 

0 

 

0 

  40,2% 59,8% 0 % 0 % 
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5 Apakah aplikasi A-K3 

membantu anda dalam 

mempelajari materi simbol-

simbol tanda bahaya, alat-alat 

pelindung diri, dan APAR? 

 

 

45 

 

 

52 

 

 

0 

 

 

0 

  46,4% 53,6% 0 % 0 % 

  Total Responden         97   

 

5.2.Pembahasan 

  Pada tahap pembuatan marker untuk simbol-simbol tanda bahaya 

ditempat kerja, yang diambil gambar dari buku, mengalami kendala saat di 

upload ke vuforia. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengedit 

gambar dengan ditambahkan tulisan berkode agar saat di upload ke vuforia  

mendapat rating 5 dan juga menambah pola pada gambar atau augmentable.  

Pada tahap pengujian black box testing semua marker yang di scan  berjalan 

tanpa ada yg error dan semua konten 3D semua dengan marker yang telah di 

tentukan. 

   setelah melakukan Penelitian di SMK Negeri 2 Palembang, saat ini 

proses belajar dilakukan dengan cara mendengarkan guru dalam penyampaian 

materi dan mempelajari buku dan serta membuka android atau internet sebagai 

penunjang guru dalam penyampaian materi, tetapi cara tersebut tetap 

mempunyai keterbatasan terutama dalam segi waktu dimana guru memiliki 

waktu tertentu dalam menyampaikan pelajaran. Adapun proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru saat pelajaran K3, pada materi simbol-simbol tanda 

bahaya, alat-alat pelindung diri, dan apar di SMK Negeri 2 Palembang 
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dilaksanakan dengan menularkan pengetahuan atau memberikan informasi 

melalui lisan.  

             Gambar 5.14. Grafik Hasil Kuesioner ketertarikan siswa 

  Berdasarkan survey 62,9% siswa setuju bahwa materi yang 

disampaikan melalui buku atau kertas khususnya pelajaran keselamatan 

kesehatan kerja (K3) susah atau sulit untuk dipahami sehingga membutuhkan 

metode lain. 49,5% siswa sangat setuju bahwa materi yang disampaikan 

melalui buku/kertas pada pelajaran keselamatan kesehatan kerja (K3) kurang 

menarik dan monoton. 39,2% siswa setuju saat ini saya lebih suka melihat 

gambar-gambar yang ada dalam buku pelajaran keselamatan kesehatan 

kerja(K3) dibanding dengan membaca penjelasannya. 49,5% siswa sangat 

setuju bahwa saat ini saya sudah sangat familiar dengan teknologi mobile 

seperti android. 60,8% siswa sangat setuju bahwa sangat tertarik jika 

penyampaian materi keselamatan kesehatan kerja(K3) dalam belajar 

menggunakan teknologi mobile dengan konten 3 dimensi dan animasi atau 
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video dibanding menggunakan kertas atau buku. Penulis memberikan solusi 

dengan menerapkan teknologi Augmented Reality berbasis android yang 

berupa aplikasi dengan konten objek 3D sebagai media pendukung dalam 

proses belajar siswa disekolah. Berdasarkan survey 64,9% siswa sangat setuju 

bahwa objek 3D pada aplikasi A-K3 sesuai dengan materi simbol-simbol tanda 

bahaya, alat-alat pelindung diri, dan APAR. 50,5% siswa sangat setuju bahwa 

aplikasi A-K3 memiliki tampilan menarik. 50,5% siswa setuju bahwa musik 

dan sound cocok dengan tampilan aplikasi A-K3. 59,8% siswa setuju bahwa 

penjelasan berupa suara pada 3D sudah cukup jelas.  53,6% siswa setuju bahwa 

aplikasi K3 membantu dalam mempelajari materi simbol-simbol tanda bahaya, 

alat-alat pelidung diri, dan APAR. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya tentang “Penerapan Augmented Reality  sebagai media 

pembelajaran keselamatan kesehatan kerja (K3) Pada SMK Negeri 2 

Palembang”, penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya : 

1. Telah dihasilkan media pembelajaran yang menggunakan teknologi 

Augmented Reality (AR) berbasis android untuk pelajaran 

Keselamatan kesehatan kerja Pada SMK Negeri 2 Palembang. 

2. Hasil dari pesentasi yang dihasilkan yaitu 64,9% siswa sangat setuju 

dengan aplikasi pembelajaran berbasis android dengan menerapakan 

teknologi Augmeted Reality ini sangat menarik siswa sebagai alat 

penunjang dalam proses belajar. 

6.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian selama kegiatan pengamatan skripsi, penulis 

memberikan saran agar bermanfaat bagi SMK Negeri 2 Palembang  dan juga 

bagi penulis lainnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian berikutnya. 

Berikut saran yang penulis buat :  

1. Pada pengembangan selanjutnya diharapkan konten 3D dan animasinya 

dapat bertambah lagi untuk materi-materi lain pada buku modul 

keselamatan kesehatan kerja(K3). 
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2.  Bagi  peneliti selanjutnya untuk lebih mengetahui apakah media 

pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman atau kualitas dalam belajar 

siswa disekolah SMK Negeri 2 Palembang. 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Apriyani, Gustianto. 2015. Augmented Reality sebagai Alat Pengenalan Hewan 

Purbakala dengan Animasi 3D menggunakan Metode Single Marker. Jurnal 

Infotel . Vol.7 No.1. e-ISSN:2460-0997. 

Budiaji, Weksi. 2013. Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. Jurnal 

Ilmu Pertanian dan Perikanan Desember 2013 . Vol. 2 No. 2. 

Budiwati, Hesti. 2012. Implementasi Marketing Mix dan Pengaruhnya Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Unggulan Keripik Pisang 

Agung di Kabupaten Lumajang. Jurnal WIGA. Vol. 2 No. 2. ISSN: 2088-0944. 

Dedynggego., Mohammad., dan Affan, Moh. 2015. Perancangan Media 

pembelajaran Interaktif 3D Tata Surya Menggunakan Teknologi Augmented 

Reality Untuk Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar Sangira. Jurnal Elektronik Sistem 

Informasi dan Komputer. Vol. 1 No. 2.p-ISSN: 2777-888, e-ISSN: 2502-2148. 

Fatoni  Ahmad., dan Rendra Bayu Dwi. 2014. Perancangan Prototype Sistem 

Kendali Lampu Menggunakan HandPhone Android Berbasis ARDUINO. 

Jurnal PROSISKO. Vol. 1. ISSN: 2460-7733. 

Fenty., Pradono dan Nurochmah, 2014. Impelemtasi Augmented Reality Pada 

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Materi Fotosintesis Untuk 

Siswa Kelas 5 SD Budi Luhur Pondok Aren. Jurnal SEMANTIK. ISBN : 979-

26-0276-3. 

Fu’adi, Isky Fadli., Eko, Budiarso., dan Murdani. 2009. Hubungan Minat 

Berwirausaha dengan Prestasi Praktik Kerja Industri Siswa Kelas XII Teknik 

Otomotif SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 2008/2009. 

Jurnal PTM. Vol. 9 No. 2. ISSN: 1412-1247.  

Guntur, SM., dan Macita. 2017. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Tenaga 

Harian Lepas Juru Bersih Jalan Pada Kebersihan, Pertamanan Dan 

Pemakaman Kabupaten Indragiri Hilir. Vol.3. No.5. ISSN : 2443-2466. 

Hartati., Eka. 2017. Pengukuran Usability System Terhadap Aplikasi Gojek Dengan 

Use Questionnaire. Jurnal TEKNOMATIKA. Vol.07 No.01. P-ISSN:2087-

9571, E-ISSN:2541-335X. 

Lusiana, Novita., Andriyani, Rika, dan Megasari, Miratu. Buku Ajar Penelitian 

Kebidanan Edisi 1. CV. Budi Utama, Yogyakarta: 2015.  



 
 

Mustika., Rampengan, Ceppi Gustiar., Sanjaya, Rheno., dan Sofyan. 2015. 

Imlpementasi Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Interaktif. 

Citec Journal. Vol. 2 No. 4. ISSN: 2460-4256. 

Mutiara, Achmad Benny., Awaludin, Rifki., Muslim, Aris., dan Oswari, Tedi. 2014. 

Testing Implementasi Rekam Medis Elektronik Opeltgunasys Dengan Metode 

Acceptance Testing. Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem 

Intelijen (KOMMIT 2014) Universitas Gunadarma. Vol. 8. ISSN: 2302-3740. 

Nugraha Made Purwa., Wirawan Made Agus., dan Arthana I Ketut Resika. 2016. 

Pengembangan Sistem Distribusi Aqua Berbasis Android Di PT.Indah Permai. 

Jurnal Karmapati. Vol. 5 No.1. ISSN : 2252-9063. 

Permana, Aji Prayudha., Nurhayanti, Oky Dwi., dan Martono, Kurniawan Teguh. 

2016. Perancangan dan Implementasi Augmented Reality Pemantauan Titik 

Reklame Kota Semarang Menggunakan QR-Code Berbasis Android. Jurnal 

Teknologi dan Sistem Komputer. Vol. 4 No. 2. e-ISSN: 2338-0403. 

Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dikantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu 

Kabupaten Kutai Kartanegara. E-jurnal Administrasi Negara. Vol. 3 No. 1. 

ISSN: 2337-7542. 

Rusnandi Enang., Harun Sujadi., Eva Fibriyany Noer Fauzyah. Implementasi 

Augmented Reality (AR) pada Pengembangan Media Pembelajaran 

Pemodelan Ruang 3D untuk Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Infotech. ISSN: 

2460-1861. 

Sari, Irma Permata., Sulistyo, Selo., dan Hantono, Bimo Sunarfri. 2014. Evaluasi 

Kemampuan Sistem Pendeteksi Objek Augmented Reality Seacara Cloud 

Recognition. Seminar Nasional Teknologi Informasi (SNTI). ISSN: 1907-

5022. 

Setiawan, Mudiyanto., Lumenta, Ari S.M., dan Tulenan, Virginia. 2016. Aplikasi 

Pembelajaran Interaktif Berbasis Multimedia Untuk Sekolah Dasar (Studi 

Kasus: SD Negeri 1 Bitung, Kelas VI). E-journal Teknik Elektro dan 

Komputer. Vol. 5 No. 4. ISSN: 2301-8402.  

Siregar, Mukmin., dan Permana, Inggih. 2016. Rancang Bangun Aplikasi Berbasis 

Mobile Untuk Navigasi Ke Alamat Pelanggan TV Berbayar. Jurnal Rekayasa 

dan Manajemen Sistem Informasi. Vol. 2 No. 1. e-ISSN: 2502-8995, p-ISSN: 

2460-8181. 



 
 

Sugiarto Edie. 2016. Analisis Emosional, Kebijaksanaan Pembelian dan Perhatian 

Setelah Transaksi Terhadap Pembentukan Disonansi Kognitif Konsumen 

Pemilik Sepeda Motor Honda Pada UD.Dika Jaya Motor Lamongan. Jurnal 

Penelitian Ilmu Manajemen. Vol. 1 No.01. ISSN: 2502-3780. 

Suryani, Nining., dan Wijayanto, Ridho. 2014. Pembelajaran Interaktif Bahasa 

Inggris Bagi Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar (Studi Kasus MI Nurul Falah 

Ciater). Jurnal Paradigma. Vol. 16 No. 1. 

Tumbol, Wanda J.N., Poputra, Agus T., Runtu, Treesje. Analisis Dengan 

Menggunakan Informasi Akuntansi Difrensial Dalam Pengambilan Keputusan 

Membeli Atau Membuat Sendiri Bakso Pada bakso Pasuruan. Jurnal EMBA. 

Vol.2 No.2. ISSN: 2303-1174.  

Wahyu. 2014. Arca, Pengembangan Buku Interaktif Berbasi Augmented Reality 

dengan Smartphone Android. Jurnal JNTETI. Vol.3.  No.2. ISSN 2301-4156. 

Wulansari, Ossy Dwi Endah., I, Anie Rose., dan Anggraeny, Deasy Kusuma. 2014. 

Rancang Bangun Pemandu Virtual Bebasis Mobile Untuk Museum Lampung 

Menggunakan Augmented Reality. Jurnal Komputasi. Vol. 2 No. 2.  

Wulansari, Ossy Dwi Endah., Zaini., dan Bahri. 2013. Penerapan Teknologi 

Augmented Reality pada Media Pembelajaran. Jurnal Informatika. Vol.13. 

No.1.  


