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ABSTRAK 

PENERAPAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY PADA  

SISTEM PERNAPASAN 

OLEH 

MUHAMAD NUR KHOLIK 

1511010116 

 

Sistem pernapasan merupakan salah satu materi dari sistem respirasi yang 

mempelajari tentang komponen-komponen penyusun sistem pernapasan. Struktur 

atau bentuk organ penyusun sistem pernapasan tidak dapat dilihat atau diamati 

secara langsung karena letaknya yang berada di dalam tubuh, untuk itu peneliti 

membuat sistem pembelajaran untuk membantu siswa dan guru mengamati 

struktur dan bentuk organ penyusun sistem pernapasan dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi 3D dengan menggunakan augmented reality. 

Augmented Reality adalah sistem teknologi yang menghubungkan konteks nyata 

dan virtual yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi dengan informasi 

digital dalam lingkungan nyata. Augmented Reality berbasis android berfungsi 

untuk memberikan pengalaman yang lebih nyata dalam pembelajaran dengan 

menambahkan atau melengkapi lingkungan nyata dengan informasi digital atau 

virtual yang ditampilkan melalui layar smartphone Android yang digunakan. 

Augmented Reality pada sistem pernapasan ini dibangun menggunakan unity dan 

vuforia dengan konsep media pembelajaran. aplikasi ini dapat digunakan sebagai 

sarana praktikum bagi guru dan murid kelas XI di SMA N01 Simpang Pematang. 

Kata Kunci : Augmented Reality, Media Pembelajaran, Sistem Pernapasan
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ABSTRAK 

PENERAPAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY PADA  

SISTEM PERNAPASAN 

OLEH 

MUHAMAD NUR KHOLIK 

1511010116 

 

The respiratory system is one of the materials of the respiratory system learn 

about the components of the respiratory system. Structure or the shape of the 

organs making up the respiratory system cannot be seen or observed directly 

because of its location in the body. For that reason the researcher created a 

learning system to help students and teachers observe structure and shape of 

organs making up the respiratory system by utilizing advances in 3D technology 

using augmented reality.  

Augmented Reality is a technological system that connects real contexts and 

virtual that allowed one to interact with digital information in a real environment. 

Augmented Reality based on Android functions to provide a more tangible 

experience in learning with add or complement the real environment with digital 

or information virtual display via the Android smartphone screen used.  

Augmented Reality in the respiratory system was built using unity and vuforia 

with the concept of learning media. This application can be used as practical tools 

for teachers and class XI students at SMA N01 Simpang Pematang.  

Keywords: Augmented Reality, Learning Media, Respiratory System 
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