
APLIKASI BUKU PINTAR DAN VIRTUAL LAB KIMIA 

UNTUK SMA KELAS X 

BERBASIS ANDROID MOBILE 

 

Makalah 

Program Studi Informatika 

Fakultas Komunikasi dan Informatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh : 

 

Muhammad Hidayatullah 

Nurgiyatna 

 

 

 

PROGRAM STUDI INFORMATIKA 

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

JULI 2015



 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Publikasi ilmiah dengan judul : 

APLIKASI BUKU PINTAR DAN VIRTUAL LAB KIMIA 

UNTUK SMA KELAS X 

BERBASIS ANDROID MOBILE 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

Muhammad Hidayatullah 

L200110131 

 

Telah disetujui pada : 

Hari  : Selasa 

Tanggal  : 7 Juli 2015 

Pembimbing 

 

 

Nurgiyatna, M.Sc, Ph.D. 

NIK : 881 

 

Publikasi ilmiah ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar sarjana jenjang strata I program studi Informatika 

Tanggal       Juli 2015 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi  

Informatika 

 

 

Heru Supriyono, M.Sc., Ph.D. 

NIDN : 0619047704 

 



 



 



 

 

APLIKASI BUKU PINTAR DAN VIRTUAL LAB KIMIA UNTUK SMA 

KELAS X BERBASIS ANDROID MOBILE 

 

[1]Muhammad Hidayatullah, [2]Nurgiyatna 

Program Studi Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

[1]Email : m.hidayat7393@gmail.com , [2]Email : n.nurgiyatna@ums.ac.id 

 

ABSTRAK 

 

Mata pelajaran kimia di SMA merupakan mata pelajaran yang wajib 

diambil bagi mereka yang mengambil jurusan IPA. Apalagi pelajaran kimia termasuk 

pelajaran baru yang belum dipelajari saat SMP dan nantinya akan diujikan dalam 

Ujian Nasional. Banyak keluhan dari siswa yang muncul karena tidak bisa mengikuti 

pelajaran dengan baik karena kesulitan dalam memahami materinya. Untuk 

membantu memahami dan mempelajari materi tanpa harus membawa buku tebal 

sehingga dapat belajar dimana saja dan kapan saja , maka diperlukan  sebuah aplikasi 

mobile yang menunjang untuk pembelajaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini 

adalah menghasilkan aplikasi berbasis android yang dapat membatu proses 

pembelajaran kimia supaya lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. 

Perancangan aplikasi ini menggunakan software Eclipse untuk pembuatan 

dan editing script, serta aplikasi Corel Draw X5 dan Photoshop CS6 untuk 

pengolahan gambar. Pengembangan media pembelajaran ini dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu : pengumpulan data, perancangan sistem, pembuatan sistem, 

pengujian sistem dan implementasi sistem. 

Penelitian ini menghasilkan aplikasi media pembelajaran berbasis android 

yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran kimia khususnya untuk 

SMA kelas X dengan fitur aplikasi antara lain materi pelajaran, kumpulan materi, 

latihan soal serta laboratorium.  
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1. ABSTRACT 

 

Chemistry lesson in Senior High School is a must lesson for science students. 

In order to, chemistry is a new lesson which the students did not get in Junior High 

School then later would be one of the national exams. So many complaints occurred 

because the student could not understand with the materials. To help students to 

understanding and learning without bring a thick book and could learn in 

everywhere, so they need a mobile application to increase the lesson. The objective 

of this research is to make an easy understanding application android-based to help 

chemistry on learning process. 

This application is using Eclipse software to make and script edit, also Corel 

Draw X5 application and Photoshop CS6 for manage pictures. This learning media 

development was built through some steps, there are: data collection, system 

designing, system development, testing and implementation. 

The result of this research is learning media application android-based to 

helping chemistry learning process for first year Senior High School students with 

the features as follow: lesson material, exercise material also laboratory material. 
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PENDAHULUAN 

Mata pelajaran kimia di SMA 

merupakan mata pelajaran yang wajib 

diambil bagi mereka yang mengambil 

jurusan IPA. Di SMA mereka harus 

mulai menyukai pelajaran ini karena 

mata pelajaran ini nantinya akan 

diujikan di Ujian Nasional. Banyak 

keluhan - keluhan yang muncul dari 

para siswa yang tidak bisa mengikuti 

pelajaran kimia ini dengan baik 

karena kesulitan dalam memahami 

dan mempelajarinya.  

Saat ini kemajuan teknologi 

sangatlah pesat, termasuk didalamnya 

adalah kemajuan dalam penggunaan 

mobile phone berbasis android. Di 

kalangan siswa SMA pun pasti sudah 

banyak yang menggunakan 

handphone berbasis android di jaman 

yang sangat modern ini. Disini 

peneliti ingin membuat sebuah 

aplikasi android yang dapat 

membantu siswa dalam mempelajari 

materi kimia dengan lebih mudah dan 

menarik dari pada harus membaca 

buku kimia yang tebal sehingga yang 

ada malah membuat mereka malas 

belajar. Aplikasi yang ingin peneliti 

buat adalah “Aplikasi Buku Pintar 

dan Virtual Lab Kimia untuk Siswa 

SMA Kelas X Berbasis Android 

Mobile”. Didalam Aplikasi ini 

nantinya akan berisi menu kumpulan 

rangkuman materi, latihan soal, 

rumus praktis, serta ada menu virtual 

lab kimia yang dapat 

memvisualisasikan laboraturium 

kimia itu seperti apa dan apa sajakah 

yang ada didalamnya, sehingga siswa 

mempunyai gambaran dan bisa lebih 

siap saat akan melakuakan praktik 

nyata di dalam laboratorium kimia 

nantinya. 

Aplikasi ini dibuat dengan 

bahasa pemrograman java 

menggunakan software Eclipse dan 

ADT untuk pembuatan paket 

androidnya. User Interface akan 

dibuat menarik supaya mudah 

dipahami dan dimengerti. Di dalam 

aplikasi ini terdapat menu penunjang 

pembelajaran siswa, menu kumpulan 

materi yang berisikan rangkuman 

materi dari mulai bab pertama sampai 

bab terakhir untuk kelas X. Menu 

latihan soal, berisi soal dari setiap 

materi yang telah dipelajari. Menu 

kumpulan rumus, berisi kumpulan 

rumus yang sudah dirangkum dan 

dikemas semudah mungkin untuk 

menghafalkanya. Menu virtual lab 

kimia, ini adalah menu visualisasi 

laboratorium kimia yang dikemas 

dengan sedikit sentuhan animasi. 

Didalam menu ini nantinya akan ada 



 

2 pilihan sub menu, yang pertama 

yaitu menu pengenalan alat praktik, 

dan yang kedua adalah menu praktik. 

Dimana menu pengenalan alat ini, 

siswa akan dikenalkan dengan alat - 

alat yang sering digunakan pada saat 

praktikum. Sedangkan menu praktik, 

siswa akan diajak melakukan simulasi 

praktikum yang sesuai dengan praktik 

yang nantinya akan siswa tersebut 

lakukan di laboratorium sekolahnya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Chery Dia Putra (2013) dalam 

penelitian skripsi yang berjudul 

Aplikasi Local Directory Fasilitas 

Umum Berbasis Smartphone 

Android mengemukakan bahwa 

pengembangan apliksai ini peneliti 

menggunakan bahasa Java dengan 

tools Eclipse Galileo dan untuk 

pengembangan sistem, peneliti 

menggunakan metode Rapid 

Aplication Development (RAD) yang 

memiliki 4 tahapan yaitu fase 

perencanaan syarat-syarat, fase 

desain, fase konstruksi, dan fase 

pelakasanaan. Aplikasi ini dapat 

memudahkan pengguna dalam 

mencari fasilitas umum yang ada di 

kawasan bintaro jaya sektor 1 – 9. 

Untuk proses pengembangan 

selanjutnya, di harapkan apliaksi ini 

dapat memberikan feature call untuk 

dapat menghubungi fasilitas yang 

ada. 

Syarif (2014)  melaporkan 

penelitianya dalam skripsi yang 

berjudul Aplikasi mobile 

pembelajaran sistem periodik unsur 

kimia. Tahapan dalam pembuatan 

aplikasi adalah perencanaan, analisis, 

perancangan, dan implementasi. 

Aplikasi ini sudah di uji coba ke 

dalam 5 buah smartphone dan 

hasilnya semua tampilan halaman 

berjalan dengan baik dan terlihat 

semua fitur-fiturnya dengan ukuran 

device. Aplikasi sudah dalam bentuk 

apk dengan ukuran 13.12 MB 

(Megabyte). 

Izus  Samarudin (2014) dalam 

penelitian skripsi yang berjudul 

Perancangan Aplikasi Pembelajaran 

Fisika Kelas XII SMA Berbasis 

Android mengemukakan bahwa 

perancangan aplikasi ini 

menggunakan software eclipse 3.7 

indigo dengan didukung oleh 

software Corel Draw X5 dan Corel 

Photopaint X5 untuk pengolahan 

gambarnya. Pengembangan media 

pembelajarajan ini dilakukan dalam 

beberapa tahap, yaitu : pengumpulan 

data, perancangan sistem, pembuatan 



 

sistem, pengujian sistem dan 

implementasi sistem. Penelitian ini 

mengahsilkan media pembelajaran 

berbasis android untuk mata 

pelajaran fisika tingkat SMA yang 

bisa menjadi salah satu solusi 

peningkatan minat siswa dalam 

mempelajari dan memahami fisika.  

 

METODE PENELITIAN 

Perancangan dan pembutan aplikasi 

ini melalui beberapa proses, hal ini 

bertujuan agar sistem yang telah 

dibuat mendapat hasil yang lebih baik 

dan sesuai dengan tujuan dari 

pembuatan aplikasi. Proses 

perancangan dan pembuatan aplikasi 

di gambarkan dalam sebuah flowchart 

pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar diatas dapat dijelaskan alur 

dari skripsi Aplikasi buku pintar dan 

virtual lab kimia untuk SMA kelas X 

berbasis android sebagai berikut : 

a. Analisis kebutuhan, pada tahap 

ini peneliti menganalisis berbagai 

kebutuhan berupa perangkat 

lunak dan perangkat keras serta 

data yang diperlukan dalam 

penelitian yang akan dilakukan. 

b. Pengumpulan data, pada tahap ini 

peneliti mengumpulkan data dan 

berbagai kebutuhan yang akan 

digunakan dalam mendesain dan 

merancang aplikasi. 

Pengumpulan data dilakukan 

dengan 3 metode, yaitu: 



 

1) Studi pustaka, yaitu pengumpilan 

data yang diperoleh dari berbagai 

buku, artikel, jurnal, dsb. yang 

berhubungan dengan penelitian 

sebagai pendukung pembuatan 

skripsi sampai penyusunan 

laporan skripsi. 

2) Observasi, yaitu pengumpulan 

data yang diperoleh dari 

pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang dianalisis.  

3) Wawancara, yaitu pengumpulan 

data yang diperoleh dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada 

pihak yang saya anggap mampu 

dan mempunyai ilmu didalam 

bidangnya. 

c. Kelengkapan data, pada tahapan 

ini peneliti mengidentifikasi 

kelengkapan data yang susah 

diperoleh. Apabila data yang 

diperoleh sudah lengkap, maka 

akan dilanjutkan ke tahapan 

selanjutnya dan apabila data 

dirasa masih kurang maka akan 

dilakukan pengumpulan data 

kembali. 

d. Penyusunan desain aplikasi, pada 

tahapan ini, peneliti membuat 

rancangan aplikasi yang nantinya 

akan di sesuaikan saat pembuatan 

aplikasi. 

e. Pembuatan aplikasi, peneliti 

memulai pembuatan aplikasi 

sesuai dengan desain yang telah 

dirancang sebelumnya. 

f. Pengujian aplikasi, pada tahap ini 

aplikasi yang telah dibuat akan 

diuji kelayakananya. Apabila 

aplikasi tersebut dalam 

pengujiannya tidak terdapat eror, 

maka aplikasi tersebut dianggap 

sukses dan apabila aplikasi 

tersebut masih terdapat error, 

maka akan dilakukan perbaikan 

aplikasi yang nantinya akan diuji 

kembali kelayakannya. 

g. Pembuatann laporan, setelah 

semua pengujian pada aplikasi 

selesai dilakukan dan tidak ada 

error yang muncul, maka peneliti 

akan membuat laporan dari 

semua hal yang berhubungan 

dengan penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang dicapai pada 

penelitian ini adalah aplikasi buku 

pintar dan virtual lab kimia untuk 

SMA kelas X berbasis android mobile 

yang berisi materi materi 

pembelajaran, latihan soal, kumpulan 

rumus, dan virtual lab. 



 

Berikut adalah penjabaran 

serta tampilan dari tiap tiap menu 

yang ada pada aplikasi ini : 

1. Halaman Splash Screen 

Halaman splash screen merupakan 

halaman paling awal dari suatu 

aplikasi android. Gambar halaman 

splash creen dapat dilihat pada 

gambar 1 

 

Gambar 1 Halaman Splash Screen 

2. Halaman Slide Show 

Halaman slide show ini merupakan 

halaman transisi setelah halaman 

splash screen. Halaman slide show 

dapat dilihat pada gambar 2 

   

Gambar 2 Halaman Slide Show 

3. Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama akan muncul 

setelah slide show. Menu yang 

terdapat pada halaman utama ini 

antara lain Menu materi 

pembelajaran, Menu kumpulan 

rumus, Menu latihan soal, Menu 

laboratorium.  

Halaman menu utama aplikasi dapat 

dilihat pada gambar 3 

 

Gambar 3 Halaman Menu Utama 

Aplikasi 

4. Halaman Navigasi 

Pada halaman menu utama ini juga 

terdapat tombol navigasi yang 

terdapat pada bagian gambar icon 

smartchem. Navigasi yang terdapat 

antara lain Menu dashboard, Menu 

materi pembelajaran, Menu kumpulan 



 

rumus, Menu laboratorium, Menu 

latihan soal, Menu help, Menu about 

us serta Menu exit. Halaman menu 

navigasi ini bisa dilihat pada gambar 

4 

 

Gambar 4 Halaman Navigasi 

5. Halaman Materi Pelajaran 

Halaman materi pelajaran merupakan 

halamana yang berisi tentang semua 

materi pembelajaran kimia. Tampilan 

Halaman materi ini dapat dilihat pada 

gambar 5 

  

Gambar 5 Halaman Materi Pelajaran 

6. Halaman Latihan Soal 

Halaman latihan soal merupakan 

halaman yang berfungsi untuk 

mengasah kemampuan siswa dan 

menguji seberapa jauh 

kemampuannya dalam menguasai 

materi yang telah ia pelajari 

sebelumnya.  

 Halaman latihan soal ini dapat dilihat 

pada gambar 7 

  

Gambar 7 Halaman Latihan Soal 

7. Halaman Laboratorium 

Halaman laboratorium adalah 

halaman yang berisi pengenalan alat 

lab dan praktik. Terdapat 2 menu 

yang bsia dipilih oleh siswa. Menu 

yang pertama yaitu menu “Peralatan” 

dan menu “Praktik”. Halaman 

peralatan laborat bisa dilihat pada 

gambar 8 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Gambar 8 Halaman Peralatan 

Laboratorium 

Halaman praktikum dapat dilihat pada 

gambar 8.1  

  

Gambar 8.1 Halaman Pratikum 

8. Halaman About Us 

Halaman about us merupakan 

halaman yang berisi mengenai data 

diri pembuat aplikasi. Halaman about 

us dapat dilihat pada gambar 9. 

 

Gambar 9 Halaman About Us 

9. Halaman Help 

Halaman Help adalah halaman yang 

berisi tentang fungsi dari menu menu 

yang ada pada aplikasi ini. Siswa 

dapat melihat fungsi setiap menu 

pada halaman help ini. Halaman help 

dapat dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10 Halaman Help 



 

PENGUJIAN 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk 

untuk mengetahui apakah aplikasi 

sudah berjalan dengan baik atau tidak. 

Pengujian aplikasi dilakukan dengan 

menyebarkan angket kuesioner pada 

SMA Negeri 1 Batang dengan jumlah 

responden 28 siswa. 

Berikut hasil skoring pada 

responden Siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Batang yang didapat dari 

perhitungan yang telah dirumuskan 

melakui uji validitas dan reabilitas 

dari semua responden kuesioner yang 

berjumlah 28 orang. 

Tabel Jumlah Skoring Siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Batang 

Persentase dari pernyataan responden 

dapat dilihat pada Gambar 11 

 

Gambar 11 Persentase Kelompok 

Responden Siswa Kelas X SMA Negeri 

1 Batang  



 

 

Keterangan :  

1. Pernyataan aplikasi dapat berjalan 

dengan baik, menyebutkan bahwa 

20 responden menyatakan sangat 

setuju (SS) dan  8 responden 

menyatakan setuju (S). Dalam 

Persentase Interpretasi sebesar 

94%. 

2. Pernyataan tampilan aplikasi 

menarik, menyebutkan bahwa 11 

responden menyatakan sangat 

setuju (SS), 13 responden 

menyatakan setuju (S) dan 4 

responden menyatakan netral (N). 

Dalam Persentase Interpretasi 

sebesar 85%. 

3. Pernyataan aplikasi mudah 

dipahami, menyebutkan bahwa 10 

responden menyatakan sangat 

setuju (SS), 18 responden 

menyatakan setuju (S). Dalam 

Persentase Interpretasi sebesar 

87%. 

4. Pernyataan aplikasi mudah 

dioperasikan, menyebutkan bahwa 

13 responden menyatakan sangat 

setuju (SS), 15 responden 

menyatakan setuju (S). Dalam 

Persentase Interpretasi sebesar 

89%. 

5. Pernyataan semua fungi dan menu 

aplikasi berjalan dengan baik, 

menyebutkan bahwa 18 responden 

menyatakan sangat setuju (SS), 10 

responden menyatakan setuju (S). 

Dalam Persentase Interpretasi 

sebesar 92%. 

6. Pernyataan isi materi sudah jelas, 

menyebutkan bahwa 7 responden 

menyatakan sangat setuju (SS), 12 

responden menyatakan setuju (S) 

dan 9 responden menyatakan 

netral (N). Dalam Persentase 

Interpretasi sebesar 78%. 

7. Pernyataan latihan soal membantu 

pemahaman materi, menyebutkan 

bahwa 6 responden menyatakan 

sangat setuju (SS), 15 responden 

menyatakan setuju (S), 6 

responden menyatakan netral (N) 

dan 1 responden menyatakan 

tidak setuju (TS). Dalam 

Persentase Interpretasi sebesar 

78%. 

8. Pernyataan isi materi sesuai 

dengan kebutuhan pembelajaran 

kimia, menyebutkan bahwa 8 



 

responden menyatakan sangat 

setuju (SS), 15 responden 

menyatakan setuju (S) dan 5 

responden menyatakan netral (N). 

Dalam Persentase Interpretasi 

sebesar 77%. 

9. Pernyataan aplikasi efekstif untuk 

pembelajaran kimia, menyebutkan 

bahwa 9 responden menyatakan 

sangat setuju (SS), 13 responden 

menyatakan setuju (S) dan 6 

responden Siswa menyatakan 

netral (N). Dalam Persentase 

Interpretasi sebesar 82. 

10. Pernyataan aplikasi memberi 

informasi tentang pelajaran kimia, 

menyebutkan bahwa 13 responden 

menyatakan sangat setuju (SS), 13 

responden menyatakan setuju (S) 

dan 2 responden menyatakan 

netral (N). Dalam Persentase 

Interpretasi sebesar 87%. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 

1. Tujuan dari penelitian telah 

tercapai dengan telah berhasil 

dibuat aplikasi buku pintar dan 

virtual lab kimia untuk SMA 

kelas X berbasis android mobile 

dengan fitur kumpulan materi 

pelajaran, kumpulan rumus, 

latihan soal dan virtual lab yang 

dapat digunakan untuk 

membantu kegiatan 

pembelajaran siswa. 

2. Hasil pengujian yang dilakukan  

berdasarkan  pada kuesioner 

dengan jumlah 28 responden 

didapatkan hasil bawha 

responden menyatakan tampilan 

dari aplikasi ini menarik, hal ini 

dapat dilihat dari pernyataan 

responden yaitu sebanyak 85% 

Siswa kelas X SMA Negeri 1 

Batang menyatakan bahwa 

tampilan dari aplikasi ini 

menarik. Kemudian didapat juga 

hasil dari responden menyatakan 

bahwa aplikasi ini efektif untuk 

membantu pembelajaran kimia, 

hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan responden yaitu 

sebanyak 87% Siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Batang 

menyatakan bahwa aplikasi 

efektif untuk membantu 

pembelajaran kimia.  

Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari 

penelitian ini telah berhasil dicapai. 

 

SARAN 

Saran yang dapat  diambil dari 

penelitian ini antara lain: 



 

1. Aplikasi ini dapat digunakan 

sebagai sarana untuk 

pembelajaran materi kimia SMA 

kelas X. 

2. Aplikasi ini masih kurang 

animasi sehingga untuk 

penelitian selanjutnya bisa 

ditambah beberapa animasi 

pendukung untuk pembelajaran. 

3. Materi pada aplikasi ini masih 

terbatas dan belum begitu 

variatif, sehingga untuk 

penelitian selanjutnya bisa 

ditambah beberapa materi dari 

berbagai sumber buku supaya 

leih kompleks lagi materinya. 

4. Penelitian selanjutnya dapat 

memperbanyak paket soal 

sehingga soal yang random lebih 

variatif dan jarang terjadi 

pengulangan soal yang sama 

pada saat latihan soal. 

5. Penelitian selanjutnya dapat 

ditambahkan beberapa 

praktikum yang lain yang dapat 

memberikan siswa gambaran 

tentang praktikum praktikum 

yang akan dilaksanakan 

disekolahnya. 
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