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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi adalah penerapan dari ilmu atau pengetahuan lain yang 

terorganisir ke dalam tugas-tugas praktis. Keberadaan teknologi merupakan 

upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan teknologi tidak dapat 

dipisahkan dari masalah, sebab teknologi lahir dan dikembangkan untuk 

memecahkan permasalahan. Dalam hal ini teknologi pendidikan bisa dipahami 

sebagai sesuatu proses yang kompleks, dan terpadu yang melibatkan orang, 

prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari 

jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, dan mengelola 

pemecahan masalah tersebut yang mencakup semua aspek belajar manusia. 

Oleh karena itu, guru sebagai tenaga profesional harus terus melakukan 

perubahan-perubahan atau sedikitnya penyesuaian dalam paradigma strategi, 

pendekatan, dan tekonologi pembelajaran, Jika tidak, maka tenaga profesional ini 

akan kehilangan makna kehadiran dan proses pembelajaran. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Gerstnet, dkk (dalam Supriadi, 2002:4) bahwa peran guru 

pada abad ke-21 diantaranya adalah Guru harus dapat menciptakan suatu 

pembelarajan yang berpotensi menciptakan suasana belajar mandiri, serta 

mebawa kelas bagaikan magnet yang mampu memikat dan menarik siswa untuk 

belajar dalam suasana yang menyenangkan 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, munculah teknologi 

realitas maya atau biasa disebut dengan Virtual Reality. Dalam virtual reality, 

informasi mengenai dunia virtual yang ditampilkan ke panca indra penguna baik 

berupa visual menggunakan layar atau head mounted display, audio 

menggunakan headphone, kontroler dan bahkan sentuhan menggunakan sarung 

tangan khusus. 
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Virtual Reality pada saat ini sudah sangat berkembang, seiring dengan 

perkembangan tersebut, Virtual Reality memiliki cabang baru yang bahkan 

menyaingi Virtual Reality itu sendiri. Teknologi tersebut bernama Augmented 

Reality ( sering di singkatmenjadi AR ), atau diterjemahkan bebas menjadi 

realitas tertambah. Prinsipnya secara umum menurut Ronald T. Azuma (1997:2) 

(dalam Eka Lasmawati : 2013) masih sama dengan Virtual Reality, yaitu bersifat 

interaktif, immersion (membenamkan / memasukan ), realtime dan object virtual 

biasanya berbentuk 3 dimensi. Namun ada yang berbeda dengan Augmented 

Reality, dimana jika di Virtual Reality  menggabungkan object nyata ke dunia 

maya atau lingkungan virtual, sedangkan Augmented Reality kebalikannya, yaitu 

menggabungkan dunia maya kedalam lingkungan dunia nyata. Kelebihan utama 

dari Augmented Reality dibandingkan Virtual Reality adalah pengembangannya 

yang lebih mudah dan murah. Sehingga tak seperti Virtual Reality yang sampai 

saat ini masih digunakan secara terbatas oleh kalangan tertentu, Augmented 

Reality merebak secara cepat di berbagai bidang yang bahkan belum dapat 

dijangkau oleh pendahulunya tersebut. 

Kelebihan lain dari Augmented Reality yaitu dapat di implementasikan 

secara luas dalam berbagai media. Sebagai media dalam sebuah smartphone ( 

contohnya Nokia Lumia 800 / 710, android atauiphone), dalam bingkisan sebuah 

produk, bahkan media cetak seperti buku, majalah atau koran. Dengan 

kelebihannya tersebut, Augmented Reality memiliki banyak peluang untuk terus 

dikembangkan, tidak menutup kemungkinan dalam dunia pendidikan juga akan 

di kembangkan Augmented Reality. 

Di Indonesia sendiri Augmented Reality mulai dikenal beberapa tahun 

kebelakang. Sama seperti di negara-negara lain, beberapa penelitian dan 

pengembangan dalam bidang pendidikan juga telah di lakukan di Indonesia. 

Contohnya yaitu penelitian yang berjudul “Augmented Reality Sebagai 

Pengenalan Tata Surya” oleh R. Andang Gumilang pada tahun 2009, dan 

penelitian berjudul “Rancang Bangung Media Pembelajaran Berbasis Augmented 
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Reality Untuk Pengenalan Burung” yang dilakukan oleh Herry Sanjaya Juwono 

pada tahun 2010. Beberapa penelitian tersebut menunjukan hasil positif dan 

membuktikan kebenaran Hannes Kauffman sebelumnya, bahwa ternyata 

Augmented Reality dapat diterapkan dengan baik dalam dunia pendidikan, 

khususnya di dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran yang inovatif. 

Dengan hal ini potensi pengembangan Augmented Reality dalam dunia 

pendidikan masih terbuka lebar. Pendidik dan peneliti harus mengeksplorasi 

bagaimana karakteristik teknologi yang unik ini dapat diimplementasikan dalam 

lingkungan sekolah. Diharapkan dengan penerapan teknologi ini dapat mengatasi 

beberapa masalah yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas. 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan menengah pertama pada umumnya, 

materi pembelajaran biologi khususnya pada pokok bahasan sel. Siswa hanya 

bisa mendengar dan memperhatikan gurunya yang sedang menjelaskan materi 

didepan. Ketika berhadapan dengan materi pokok bahasan sel, siswa hanya di 

suguhkan dengan sebuah text book dan gambar yang monoton. Lambat laun, 

siswa akan merasa jenuh dan bosan dengan metode pembelajaran seperti itu dan 

pada akhirnya siswa cenderung malas dalam mempelajari materi biologi terutama 

tentang sel. 

Keadaan tersebut menciptakan sebuah peluang bagi peneliti untuk 

membuat dan mengembangkan sebuah media pembelajaran interaktif dan 

menarik, sehingga mampu menigkatkan minat para siswa dalam mempelajari 

tentang sel. Untuk mencapai hal tersebut, teknologi Augmented Reality yang 

sudah dibahas sebelumnya, penulis coba jadikan itu sebagai solusi. Oleh karena 

itu, penelitian penulis ini berijudul “PENGEMBANGAN MEDIA 

AUGMENTED REALITY UNTUK MATA PELAJARAN BIOLOGI PADA 

POKOK BAHASAN SEL”. Diharapkan dengan dibuatnya media pembelajaran 

berbasis augmented reality ini, proses pembelajaran dapat lebih interaktif dan 

menarik agar dapat meningkatkan minat siswa dalam memahami dan 

mempelajari tentang sel, tanpa rasa bosan dan jenuh. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan    masalah tersebut di atas maka secara umum dapat ditentukan 

rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana pengembangan media 

Augmented Reality untuk mata pelajaran biologi pada pokok bahasan sel ?” 

Adapun rumusan masalah secara khususnya sebagai berikut : 

a. Bagaimana desain Augmented Reality dengan Tema Biologi di kelas VIII ? 

b. Bagaimana model produk Augmented Reality ? 

c. Bagaimana respon pengguna terhadap penggunaan Augmented Reality ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan 

media Augmented Reality untuk mata pelajaran biologi pada pokok bahasan sel. 

Adapun tujuan khususnya yaitu : 

1. Mendeskripsikan desain Augmented Reality dengan tema biologi di kelas 

VIII. 

2. Mengetahui model produk augmented reality. 

3. Mengetahui respon pengguna terhadap Augmented Reality. 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan 

pengaruh pemanfaatan media augmented reality terhadap hasil belajar siswa 

untuk matapelajaran biologi pada pokok bahasan sel. 

2. Praktis 

a) Sekolah 
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Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan 

evaluasi yang dianggap postif untuk perbaikan penggunaan media 

augmented reality dalam mata pelajaran biologi kedepannya. 

b) Peneliti 

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat untuk memperdalam 

pemahaman media augmented reality sebagai media belajar dalam mata 

pelajaran biologi, sehingga lebih memperkaya wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan. 

c) Siswa 

Diharapkan memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini, mengenai 

penggunaan media augmented reality sebagai media belajar.  

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima Bab sesuai 

dengan panduan karya tulis ilmiah (2014) yang telah ditentukan oleh UPI, 

lengkapnya sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai: 

1. Latar belakang masalah 

2. Rumusan masalah 

3. Tujuan penelitian 

4. Manfaat penelitian 

5. Sistematika penulisan 

Bab II  Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis Penelitian. Pada 

bab II ini terdiri dari : 

1. Konsep media augmented reality 

2. Konsep mata pelajaran Biologi 

3. Konsep pengembangan media augmented reality untuk mata pelajaran Biologi 

pada pokok bahasan sel. 

4. Kerangka piker penelitian;  

5. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian. 
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Bab III  Metode Penelitian. Pada Bab III ini dibahas mengenai metodologi 

dari penelitian yang dilakukan. 

1. Metode penelitian 

2. Desain penelitian 

3. Lokasi, populasi dan sampel penelitian 

4. Instrument Penelitian 

5. Prosedur penelitian 

6. Teknik analisa data.  

Bab IV  Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam Bab IV ini diuraikan dua 

hal utama yaitu pertama hasil penelitian. Pada hasil penelitian diuraikan 

mengenai:  

1.    Deskripsi Hasil Penelitian;  

a. Gambaran umum media augmented reality untuk mata pelajaran Biologi 

pada pokok bahasan sel. 

b. Gambaran umum respon pengguna terhadap media Augmented Reality. 

c. Hasil Uji Normalitas 

d. Hasil Uji Pengujian Hipotesis.  

2. Pembahasan hasil penelitian. Dalam pembahasan penelitian dijabarkan 

beberapa temuan penelitian seperti : 

a. Pembahasan gambaran media augmented reality  

b. Pembahasan gambaran umum respon pengguna tehadap media 

Augmented Reality. 

c. Pembahasan hasil pengembangan media augmented reality untuk mata 

pelajaran Biologi pada pokok bahasan sel. 

Bab V Kesimpulan Dan Saran. Dua hal yang dijabarkan dalam bab ini yaitu 

kesimpulan yang berisikan poin utama dari hasil penelitian dan juga di uraikan 

mengenai beberapa saran.  

 


