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ABSTRAK 

 

Setiap tahun SMK Negeri 1 Banjarmasin membuka pendaftaran siswa baru dan melakukan kegiatan Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk siswa baru di sekolah. Hal itu tidak dapat dilakukan mengingat 

keadaan dunia masih mengalami pandemi Virus COVID-19 dan dilarang berkumpul dengan orang banyak agar 

dapat menghindari mata rantai penyebaran Virus COVID-19 secara luas. Maka dari itu masa pengenalan 

lingkungan sekolah dilakukan secara daring. Dengan metode yang digunakan tersebut, dianggap bahwa kurang 

efektif dan efisien karena bisa terkendala dengan jaringan internet dan siswa baru tidak tahu dimana tata letak 

sarana dan prasarana sekolah sehingga informasi yang diberikan belum tentu bisa tersampaikan oleh siswa baru. 

Tidak hanya itu, SMK Negeri 1 Banjarmasin juga belum mempunyai maket yang berguna untuk 

mempresentasikan bentuk bangunan dari sekolah.  

Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat aplikasi yang dapat menarik perhatian siswa 

baru maupun masyarakat yaitu menggunakan teknologi augmented reality yang dapat menampilkan bentuk 

bangunan objek 3 dimensi. Aplikasi ini menggunakan metode waterfall yang bersifat sistematis dan berurutan 
dalam membangun aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan siswa baru maupun 

masyarakat untuk melihat bentuk bangunan dari sekolah yang berbentuk objek 3 dimensi tanpa harus datang 

langsung ke sekolah. 

 

Kata Kunci: Augmented Reality; Maket; COVID-19 

 

 

ABSTRACT 

 

Every year SMK Negeri 1 Banjarmasin opens new student registrations and conducts School Environment 

Introduction Period (SEIP) activities for new students at school. This cannot be done considering the state of the 

world when facing the COVID-19 Virus pandemic and it is forbidden to gather with many people in order to avoid 

the chain of spreading the COVID-19 Virus widely. Therefore, the introduction of the school environment was 

carried out boldly. With the method used, it is considered that it is less effective and efficient because it can be 

constrained by the internet network and new students do not know where the layout of school facilities and 

infrastructure is so that the information provided may not necessarily be conveyed by new students. Not only that, 

SMK Negeri 1 Banjarmasin also does not have a useful tool to present the shape of the building from the school. 
From these problems led to the idea to create applications that can attract the attention of students and new 

people, namely using augmented reality technology that can display the shape of a 3-dimensional object building. 

This application uses the waterfall method which is systematic and sequential in building applications. With this 

application, it is hoped that it will make it easier for new students and the public to see the shape of the building 

from the school in the form of a 3-dimensional object without having to come directly to school. 

 

Keywords: Augmented Reality; Mockup; COVID-19 
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PENDAHULUAN  

SMK Negeri 1 Banjarmasin secara resmi menjadi sebuah institusi pendidikan negeri dengan nama awal 

SMEA Negeri 1 tahun 1954 dengan memiliki dua program keahlian, yaitu Tata Buku dan Tata Niaga, berdasarkan 

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4374/b.3/KEDJURUAN, 23 Agustus 1954.  

Dalam perkembangannya, SMEA Negeri 1 berubah nama menjadi SMEA Negeri 1 Banjarmasin (1966-
1979) dengan penambahan satu program keahlian menjadi program Tata Buku, Tata Niaga, dan Koperasi. 

Selanjutnya terjadi perubahan nama kembali menjadi SMEA Pembina Banjarmasin (1979-1982) dengan memiliki 

tiga program keahlian yang sama. Selanjutnya, (1982-1995) dikembalikan lagi menjadi SMEA Negeri 1 

Banjarmasin dengan tiga program keahlian yang sama. Dan sejalan dengan perkembangan zaman, sekolah ini 

berubah kembali menjadi SMK Negeri 1 Banjarmasin (1995-sekarang) dengan tiga program keahlian, yaitu 

program Keahlian Akutansi, program keahlian Pemasaran, dan program keahlian Administrasi Perkantoran. Pada 

tahun 2004 dibuka program keahlian baru yaitu Program Keahlian Multi Media dan pada tahun 2016 dibuka 

program keahlian baru yaitu Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan sehingga sampai saat ini SMK Negeri 

1 Banjarmasin memiliki 5 (lima) Program Keahlian.  

Setiap tahun SMK Negeri 1 Banjarmasin membuka pendaftaran siswa baru dan melakukan kegiatan 

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk siswa baru di sekolah. Hal itu tidak dapat dilakukan 

mengingat keadaan dunia masih mengalami pandemi Virus COVID-19 dan dilarang berkumpul dengan orang 
banyak agar dapat menghindari mata rantai penyebaran Virus COVID-19 secara luas.  

Maka dari itu masa pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan menyebarkan link video yang 

diupload di channel Youtube resmi SMK Negeri 1 Banjarmasin dan dilakukan secara daring melalui aplikasi 

Microsoft Teams. Dengan metode yang digunakan tersebut, dianggap bahwa kurang efektif dan efisien karena 

bisa terkendala dengan jaringan internet dan siswa baru tidak tahu dimana tata letak sarana dan prasarana sekolah 

sehingga informasi yang diberikan belum tentu bisa tersampaikan oleh siswa baru. Tidak hanya itu, SMK Negeri 

1 Banjarmasin juga belum mempunyai maket yang berguna untuk mempresentasikan bentuk bangunan dari 

sekolah. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan augmented reality diantaranya adalah penelitian 

dengan judul “Penerapan Teknologi Augmented Reality Pada Katalog Rumah Berbasis Android (Studi Kasus PT. 

JASHANDO HAN SAPUTRA)”, Muntahanah (2017). Penelitian “Aplikasi Augmented Reality (AR) Sebagai Media 
Edukasi Pengenalan Bentuk Dan Bagian Pesawat Berbasis Android”, Ayub Wimatra (2019), dan “Penerapan 

Augmented Reality Sebagai Pengenalan Gedung Sekolah Berbasis Mobile (Studi Kasus SMP Negeri 1 

Makassar)”, Alfin Remon Refra (2016). 

Menurut (Muntahanah, 2017), Melalui media promosi tersebut tidak jarang calon pembeli masih merasa 

bingung untuk membayangkan gambaran atau bentuk rumah yang akan dibangun, karena promosi masih 

menggunakan objek dua dimensi (2D), yang mempunyai sudut pandang terbatas. Sehingga terkadang pembeli 

harus mendatangi kantor pemasaran untuk mendapatkan informasi ataupun gambaran yang lebih jelas dengan 

bahasa pemrograman C#, kekurangan perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan penambahan audio atau bahkan 

video, membuat objek jauh lebih iteraktif dan mengganti marker menjadi lebih menarik mungkin tanpa marker 

atau markerless dan penambahan pergerakkan objek menggunakan touch. 

Menurut (Wimatra, 2019), Media pembelajaran yang banyak digunakan saat ini hanya berupa buku teks 

dimana buku-buku teks tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti: desain buku yang sering tidak sesuai 
dengan kurikulum sehingga mengakibatkan program pendidikan tidak tercapai, bahan ajar yang terkesan biasa 

dan kadaluarsa yang dikarenakan selang waktu penggunaan yang lama sehingga informasi yang ada sebagian 

tidak sesuai lagi dengan yang dihadapi oleh peserta didik, pelatihan dan tugas yang kurang memadai karena 

keterbatasan ukuran buku dengan bahasa pemrograman C#, kekurangan 1. diharapkan kedepannya ada penelitian 

lanjutan terkait Komponen pesawat terbang dan sistem seperti: Struktur rangka pesawat; Flight Control Pesawat 

Terbang; Aerodinamika dan peralatan high-lift; Avionik dan sistem flight instrument; Kontrol mesin pesawat dan 

sistem bahan bakar; Roda pendaratan; dan Sistem lain. 2. Perlu adanya penyempurnaan agar render pesawat 

terbang yang ditampilkan lebih detail. 

Sedangkan menurut (Refra, 2016), Saat ini informasi tentang profil SMP 1 Makassar bisa dikatakan 

kurang begitu baik meskipun cara mempublikasikan ke masyarakat hanya dengan menggunakan media brosur. 

Namun brosur memiliki ukuran yang kecil sehingga informasi yang dimuat pun terbatas. Informasi mengenai 
gedung sekolah, lingkungan sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya, atau lebih tepatnya informasi 

mengenai fasilitas sekolah dirasa juga perlu disampaikan pada media informasi sekolah, agar semua mengetahui 

bahwa SMP 1 Makassar memiliki fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas 

dengan bahasa pemrograman C#, kekurangan 1. Perlunya penambahan media pendukung lain seperti suara atau 

animasi. 2. Diharapkan Aplikasi ini nantinya dapat dikembangkan sehingga kompatibel pada platform selain 

android, seperti iOS, BlackBerry OS ataupun Windows Phone. 3. Untuk pengembangan selanjutnya, diharapkan 

menggunakan metode pengenalan yang lebih tepat atau menggunakan API Augmented Reality yang lain yang 

lebih sempurna. 



Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibangun suatu program aplikasi pengenalan 

sekolah di SMK Negeri 1 Banjarmasin dengan judul penelitian “PENERAPAN APLIKASI TEKNOLOGI 

AUGMENTED REALITY SEBAGAI PENGENALAN MAKET DAN KEGIATAN EXTRAKURIKULER 

DI SMK NEGERI 1 BANJARMASIN BERBASIS ANDROID”. 
 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan untuk pengembangan aplikasi ini adalah dengan menggunakan tiga metode 

teknik pengumpulan data ialah sebagai berikut : 

1. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan guru atau 

pegawai sekolah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. 

2. Metode Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien yaitu dengan cara 

melihat langsung tata letak bangunan dan isi ruangan. 

3. Metode Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mencari informasi sekolah di halaman 

website dan sosial media SMK Negeri 1 Banjarmasin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Analisis Sistem yang Berjalan 

Pada tahapan ini dilakukan sebuah analisa terhadap sistem yang sedang berjalan di SMK Negeri 

1 Banjarmasin untuk keperluan-keperluan sistem yang akan dibuat. Analisis prosedur ini bertujuan untuk 

mengetahui lebih detail bagaimana sebuah sistem berjalan. 

1. Analisis Terhadap Sistem Lama 
Terdapat dua alur masa pengenalan lingkungan sekolah yang berjalan pada SMK Negeri 1 

Banjarmasin, yaitu sebagai berikut : 

1. Sebelum pandemi COVID-19 pada SMK Negeri 1 Banjarmasin dapat dilihat pada flowchart 

diagram dibawah ini : 

 
Gambar 1. Flowchart Diagram Sistem yang Berjalan Sebelum Pandemi COVID-19 

Adapun tahapan-tahapan pengenalan sekolah pada sistem lama sebelum pandemi COVID-19 di 

SMK Negeri 1 Banjarmasin sebagai berikut : 

1. Siswa baru berkumpul di lapangan untuk mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan 

sekolah. 
2. Guru memulai pengarahan kepada siswa baru. 

3. Siswa baru dan petugas mengelilingi sekolah dan petugas memperkenalkan fungsi dari 

ruangan-ruangan sekolah. 



2. Setelah adanya pandemi COVID-19 pada SMK Negeri 1 Banjarmasin dapat dilihat pada 

flowchart diagram dibawah ini : 

 

Gambar 2. Flowchart Diagram Sistem yang Berjalan Setelah Adanya Pandemi COVID-19 

 

Adapun tahapan-tahapan pengenalan sekolah pada sistem lama setelah adanya pandemi 

COVID-19 di SMK Negeri 1 Banjarmasin sebagai berikut : 

1. Guru memberikan link untuk bergabung ke Microsoft Teams. 

2. Siswa baru mengakses link tersebut untuk bergabung. 

3. Guru menunggu siswa baru untuk bergabung. 

4. Jika semua siswa baru belum bergabung maka harus menunggu dan jika semua sudah 

bergabung maka guru langsung memulai pengenalan sekolah. 

5. Kemudian, setelah acara pengenalan sekolah selesai maka kegiatan diakhiri. 

 

 Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pengenalan sekolah untuk siswa baru di SMK 

Negeri 1 Banjarmasin maka dapat diusulkan sistem baru untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan 

pada saat pengenalan sekolah di masa pandemi ini. Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap diagram 

dibawah ini : 
 

 
Gambar 3. Flowmap Diagram Usulan Sistem Baru 



Alur usulan sistem pengenalan sekolah pada SMK Negeri 1 Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

1. User menjalankan aplikasi. 

2. Setelah aplikasi terbuka sistem akan menampilkan splash screen kemudian loading screen, setelah 

itu sistem akan menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan yaitu : AR, Extrakurikuler, 

Mata Pelajaran, Report, Panduan, Tentang, dan Keluar. 
3. Kemudian user memilih "AR" dan sistem akan membuka jendela kamera. 

4. User mengarahkan kamera ke marker. 

5. Sistem akan mendeteksi marker dan menampilkan objek 3 Dimensi. 

6. Jika user menekan button next atau back maka akan menampilkan objek 3 Dimensi yang lainnya. 

 

 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua actor, use case, dan 

interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Use Case Diagram tidak menjelaskan secara 

detail tentang penggunaan use case, tetapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, 

actor, dan sistem (Pratama, Belajar UML - Use Case Diagram, 2019). Use Case Diagram pada sistem 

yang akan dibangun sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4. Use Case Diagram 

 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sebuah 

sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing aliran berawal, keputusan yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana aktivitas tersebut berakhir (Vinashaw, 2018). Activity diagram pada sistem yang 

akan dibangun sebagai berikut : 

1. Activity Diagram Register dan Login 
Activity diagram register dan login adalah alur dimana user melakukan register atau login ke 

aplikasi. 

 

Gambar 5. Activity Diagram Register dan Login 



2. Activity Diagram AR 

Activity diagram AR adalah alur dimana user melakukan login dan memilih menu AR setelah itu 

aplikasi akan menampilkan objek 3 Dimensi. 

 

Gambar 6. Activity Diagram AR 

 

3. Activity Diagram Extrakurikuler 

Activity diagram Extrakurikuler adalah alur dimana user melakukan login dan memilih menu 

extrakurikuler setelah itu aplikasi menampilkan informasi extrakurikuler yang sebelumnya user 

memilih salah satu diantara 9 jenis extrakurikuler yang ada pada sub halaman. 

 

Gambar 7. Activity Diagram Extrakurikuler 

 

 

 

 

 



4. Activity Diagram Mata Pelajaran 

Activity diagram mata pelajaran adalah alur dimana user melakukan login dan memilih menu mata 

pelajaran setelah itu aplikasi menampilkan daftar mata pelajaran yang sebelumnya user memilih 

salah satu jurusan yang ada pada sub halaman. 

 

Gambar 8. Activity Diagram Mata Pelajaran 

 

5. Activity Diagram Report 

Activity diagram report adalah alur dimana user melakukan login dan memilih menu report setelah 

itu aplikasi menampilkan daftar username login. 

 

Gambar 9. Activity Diagram Report 

  



6. Activity Diagram Panduan 

Activity diagram panduan adalah alur dimana user melakukan login dan memilih menu panduan 

setelah itu aplikasi menampilkan tata cara penggunaan aplikasi. 

 

Gambar 10. Activity Diagram Panduan 

 

7. Activity Diagram Tentang 
Activity diagram tentang adalah alur dimana user melakukan login dan memilih menu tentang 

setelah itu aplikasi menampilkan tentang dari sekolah, aplikasi dan author. 

 

Gambar 11. Activity Diagram Tentang 

  



8. Activity Diagram Keluar 

Activity diagram keluar adalah alur dimana user melakukan login dan memilih menu keluar setelah 

itu aplikasi menampilkan konfirmasi keluar, jika user memilih “tidak” maka akan kembali ke menu 

utama dan jika user memilih “ya” maka akan keluar dari aplikasi. 

 

Gambar 12. Activity Diagram Keluar 

 

3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah salah satu dari diagram yang ada pada UML, sequence diagram ini 

adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaanya untuk 

menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antara objek. Sesuatu yang terjadi 

pada titik tertentu dalam eksekusi sistem (Pratama, Belajar UML - Sequence Diagram, 2019). Sequence 

Diagram sistem yang dibangun sebagai berikut : 

 

1. Sequence Diagram Register dan Login 

Sequence diagram register dan login adalah alur dimana user memilih register kemudian 

menginputkan nama, email, password dan pilih user untuk registrasi dan ketika ingin login user 

menginputkan email dan password kemudian jika login berhasil maka akan otomatis masuk ke menu 

utama. 

 

Gambar 13. Sequence Diagram Register dan Login 

  



2. Sequence Diagram AR 

Sequence diagram AR adalah alur dimana user memilih menu AR dan kemudian aplikasi akan 

menampilkan jendela kamera dan menampilkan objek 3 Dimensi secara otomatis yang diarahkan ke 

marker. 

 

Gambar 14. Sequence Diagram AR 

 

3. Sequence Diagram Extrakurikuler 

Sequence diagram extrakurikuler adalah alur dimana user memilih menu extrakurikuler dan 

kemudian menampilkan 9 jenis extrakurikuler pada sub halaman extrakurikuler. 

 

Gambar 15. Sequence Diagram Extrakurikuler 

 

4. Sequence Diagram Mata Pelajaran 

Sequence diagram mata pelajaran adalah alur dimana user memilih menu extrakurikuler dan 

kemudian menampilkan 5 jenis jurusan pada sub halaman mata pelajaran. 

 

Gambar 16. Sequence Diagram Mata Pelajaran 



5. Sequence Diagram Report 

Sequence diagram report adalah alur dimana user memilih menu report dan kemudian menampilkan 

report yang berisi daftar username login. 

 

Gambar 17. Sequence Diagram Report 

 

6. Sequence Diagram Panduan 
Sequence diagram panduan adalah alur dimana user memilih menu panduan dan kemudian 

menampilkan tata cara penggunaan aplikasi. 

 

Gambar 18. Sequence Diagram Panduan 

  



7. Sequence Diagram Tentang 

Sequence diagram tentang adalah alur dimana user memilih menu tentang dan kemudian 

menampilkan tentang dari sekolah, aplikasi dan author. 

 

Gambar 19. Sequence Diagram Tentang 

 

8. Sequence Diagram Keluar 

Sequence diagram keluar adalah alur dimana user memilih menu keluar dan kemudian menampilkan 

konfirmasi keluar. 

 

Gambar 20. Sequence Diagram Keluar 

 

4. Class Diagram 

Dalam rekayasa perangkat lunak, diagram kelas dalam Unified Modeling Language (UML) 

adalah jenis diagram struktur statis yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas 

sistem, atributnya, operasi (atau metode), dan hubungan antar objek (Admin, What is Class Diagram?, 
2010). 

Pada class diagram yang dibuat ada menu, AR, extrakurikuler, mata pelajaran, report, panduan, 

tentang, dan keluar. Untuk melihat apa saja yang ada didalamnya bisa dilihat sebagai berikut : 



 
Gambar 21. Class Diagram 

 

5. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Tampilan antarmuka masukan sistem merupakan tampilan untuk menampilkan sistem yang 

telah dibuat berdasarkan pada rancangan antarmuka masukan sistem. Tampilan antarmuka masukan 

sistem yang dibangun sebagai berikut : 

1. Tampilan Antarmuka Splash Screen 
Tampilan Antarmuka Splash Screen adalah tampilan utama pada saat pengguna menjalankan 

aplikasi pertama kali. 

 

Gambar 22. Tampilan Antarmuka Splash Screen 

2. Tampilan Antarmuka Loading Screen 

Tampilan Antarmuka Loading Screen adalah tampilan kedua setelah splash screen dan sebelum 

masuk ke menu utama. 

 

Gambar 23. Tampilan Antarmuka Loading Screen 



3. Tampilan Antarmuka Register 

Tampilan Antarmuka Register adalah tampilan untuk pengguna melakukan pendaftaran akun yang 

dimana pengguna dapat memilih sebagai siswa atau masyarakat. 

 

 

Gambar 24. Tampilan Antarmuka Register 

 

4. Tampilan Antarmuka Login 
Tampilan Antarmuka Login adalah tampilan yang diakses oleh pengguna ketika ingin masuk ke 

menu utama dan yang sebelumnya sudah melakukan pendaftaran akun di halaman register. 

 

Gambar 25. Tampilan Antarmuka Login 

 

 

  



5. Tampilan Antarmuka Menu Utama Siswa 

Tampilan Antarmuka Menu Utama Siswa adalah tampilan untuk menampilkan pilihan-pilihan menu 

yang nantinya akan diakses oleh siswa. 

 

Gambar 26. Tampilan Antarmuka Menu Utama Siswa 

 

6. Tampilan Antarmuka Menu Utama Masyarakat 

Tampilan Antarmuka Menu Utama Masyarakat adalah tampilan untuk menampilkan pilihan-pilihan 

menu yang nantinya akan diakses oleh masyarakat. 

 

Gambar 27. Tampilan Antarmuka Menu Utama Masyarakat 

7. Tampilan Antarmuka AR 

Tampilan Antarmuka AR adalah sebuah tampilan membuka jendela kamera dan ketika kamera 

diarahkan ke marker maka objek 3 Dimensi akan tampil. 

 



 

 

Gambar 28. Tampilan Antarmuka AR 

8. Tampilan Antarmuka Sub Menu Extrakurikuler 

Tampilan Antarmuka Sub Menu Extrakurikuler adalah tampilan yang menampilkan jenis-jenis 

extrakurikuler.  

 

Gambar 29. Tampilan Antarmuka Sub Menu Extrakurikuler 

 

9. Tampilan Antarmuka Extrakurikuler 

Tampilan Antarmuka Extrakurikuler adalah tampilan yang menampilkan informasi extrakurikuler 

yang dipilih.  

 

Gambar 30. Tampilan Antarmuka Extrakurikuler Paskibra 



 
Gambar 31. Tampilan Antarmuka Extrakurikuler PMR 

 

 
Gambar 32.Tampilan Antarmuka Extrakurikuler Paduan Suara 

 

 
Gambar 33. Tampilan Antarmuka Extrakurikuler Drumband 

 

 
Gambar 34. Tampilan Antarmuka Extrakurikuler Futsal 

 



 
Gambar 35. Tampilan Antarmuka Extrakurikuler Basket 

 

 
Gambar 36. Tampilan Antarmuka Extrakurikuler Tari Kreasi 

 

 
Gambar37. Tampilan Antarmuka Extrakurikuler Cosplay Team 

 

 
Gambar 38. Tampilan Antarmuka Extrakurikuler Habsy 

  



10. Tampilan Antarmuka Sub Menu Mata Pelajaran 

Tampilan Antarmuka Sub Menu Mata Pelajaran adalah tampilan yang menampilkan jurusan-jurusan 

sekolah. 

 

 

Gambar 39. Tampilan Antarmuka Sub Menu Mata Pelajaran 

 

11. Tampilan Antarmuka Mata Pelajaran 

Tampilan Antarmuka Mata Pelajaran adalah tampilan yang menampilkan mata pelajaran jurusan 

yang dipilih. 

 

Gambar 40. Tampilan Antarmuka Mata Pelajaran OTKP 

 

Gambar 41. Tampilan Antarmuka Mata Pelajaran AKL 

 



 

Gambar 42. Tampilan Antarmuka Mata Pelajaran BDP 

 

Gambar 43. Tampilan Antarmuka Mata Pelajaran MM 

 

Gambar 44. Tampilan Antarmuka Mata Pelajaran TKJ 

 
12. Tampilan Antarmuka Report 

Tampilan Antarmuka Report adalah tampilan yang menampilkan daftar username pengguna yang 

diambil dari data register. Untuk menampilkan data created, first login dan last login pengguna 

terdapat pada playfab. 

 

Gambar 45. Tampilan Antarmuka Report 



13. Tampilan Antarmuka Panduan 

Tampilan Antarmuka Panduan adalah tampilan yang menampilkan tata cara penggunaan aplikasi. 

 

 

Gambar 46. Tampilan Antarmuka Panduan 

 

14. Tampilan Antarmuka Tentang 
Tampilan Antarmuka Tentang adalah tampilan yang menampilkan profil sekolah dan penjelasan 

singkat tentang aplikasi. 

 

Gambar 47. Tampilan Antarmuka Tentang 

 

15. Tampilan Antarmuka Keluar 

Tampilan Antarmuka Keluar adalah tampilan yang menampilkan peringatan untuk keluar dari 

aplikasi. 
 

 

Gambar 48. Tampilan Antarmuka Keluar 

  



6. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Tampilan keluaran sistem ini merupakan hasil dari rancangan antarmuka keluaran sistem yang 

sebelumnya sudah dibuat. Berikut tampilan antarmuka keluaran sistem : 

1. Tampilan 3 Dimensi Sekolah 

 

Gambar 49. Tampilan 3 Dimensi Sekolah 

2. Tampilan 3 Dimensi Lantai 1 

 

Gambar 50. Tampilan 3 Dimensi Lantai 1 

3. Tampilan 3 Dimensi Lantai 2 

 

Gambar 51. Tampilan 3 Dimensi Lantai 2 

  



4. Tampilan 3 Dimensi Kelas 

 

Gambar 52. Tampilan 3 Dimensi Kelas 

5. Tampilan 3 Dimensi Lab Komputer 

 

Gambar 53. Tampilan 3 Dimensi Lab Komputer 

6. Tampilan 3 Dimensi Musholla 

 

Gambar 54. Tampilan 3 Dimensi Musholla 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan untuk menghasilkan sebuah Penerapan Aplikasi 

Teknologi Augmented Reality Sebagai Pengenalan Maket dan Kegiatan Extrakurikuler di SMK Negeri 1 

Banjarmasin Berbasis Android, dengan melihat dari permasalahan, analisis, perancangan dan pembuatan 
sistem maka dapat diambil kesimpulan diantaranya : 

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah siswa baru maupun masyarakat untuk melihat 

bentuk bangunan dan ruangan-ruangan tanpa harus datang ke sekolah. 

2. Aplikasi ini tidak hanya berfokus menampilkan bangunan 3 Dimensi tetapi juga menampilkan 

informasi extrakurikuler, mata pelajaran semua jurusan dan report. 

3. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur diantaranya fitur keamanan sistem, rotate, scale dan drag. 

4. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai brosur promosi sekolah. 



2. Saran 

Beberapa saran yang diusulkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan 

selanjutnya adalah : 

1. Untuk pengembangan kedepannya diharapkan aplikasi ini menggunakan jenis augmented reality 

markerless based tracking yang dimana dapat menampilkan objek 3 Dimensi tanpa perlu 

memindai marker. 

2. Untuk pengembangan kedepannya diharapkan aplikasi ini dapat menampilkan data created, first 

login dan last login pengguna di report. 

3. Untuk pengembangan kedepannya diharapkan ukuran aplikasi ini bisa dibuat lebih kecil dan 
untuk objek 3 Dimensi bisa dibuat lebih detail lagi. 

4. Untuk pengembangan kedepannya diharapkan aplikasi juga dapat digunakan di iOS. 
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