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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

Dunia telah memasuki revolusi industri ke-4, yang ditandai meningkatnya 

konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin,serta sumber daya 

lainnya yang semakin berkolaborasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. 

Istilah " Revolusi Industri ke-4 " baru saja diluncurkan dan diterima dengan baik 

tidak hanya dalam masyarakat industri tetapi juga dalam dunia pendidikan. Pada 

revolusi industri keempat ini sektor industri berkembang pesat, dimana teknologi 

informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses 

produksi, melainkan mulai memasuki dunia pendidikan (Purwodani & 

Praherdhiono, 2018).  

Revolusi industri ke-4 sangat berpengaruh dalam mengubah hidup dan kerja 

manusia. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi 

ke-4 ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan 

teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah 

mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. Pendidikan 

di era ini merupakan istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori pendidikan 

untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber baik 

secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Ini adalah lompatan dari 

pendidikan di era revolusi industry ke 3 yang mencakup pertemuan ilmu saraf, 

psikologi kognitif, dan teknologi pendidikan, menggunakan teknologi digital dan 

mobile berbasis web, termasuk aplikasi, perangkat keras dan perangkat lunak dan 

hal lain dengan teknologi di depannya (Oztemel & Gursev, 2018). 

  Dampak Revolusi Industri ke-4 terhadap Pendidikan di Indonesia 

pada era modern ini, memengaruhi aktivitas sekolah melalui informasi dan 

teknologi. Informasi dan pengetahuan baru menyebar dengan mudah dan mudah 

diakses bagi siapa saja yang membutuhkannya. Pendidikan mengalami disrupsi 
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yang sangat hebat sekali. Peran guru yang selama ini sebagai satu-satunya penyedia 

ilmu pengetahuan sedikit bergeser dari tugas yang seharusnya . Di masa mendatang, 
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peran dan kehadiran guru di ruang kelas akan semakin menantang dan membutuhkan kreativitas 

yang sangat tinggi (Estapa & Nadolny, 2015). 

  Salah satu teknologi yang sedang terkenal saat ini adalah Augmented Reality (AR). 

Augmented Reality belum lama ini sudah banyak menarik perhatian masyarakat sebagai teknologi 

interaktif yang memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan benda-benda virtual di dunia 

nyata. Aplikasi pembelajaran berbasis Augmented Reality telah banyak digunakan sebagai 

jembatan untuk pembelajaran digital interaktif dan konsep dalam beberapa kurikulum. 

Penggunaan AR utamanya berfungsi sebagai sarana pendukung dan membantu memvisualisasikan 

hal yang tidak dapat dilihat langsung bentuknya sehingga aplikasi AR dapat menjadi salah satu 

faktor terbentuknya kemampuan berpikir pada orang yang menggunakannya  (Yoon & Wang, 

2014). 

 Augmented Reality (AR) dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran pada saat 

mengajarkan materi sistem eksresi, dengan menggunakan AR pembelajaran konvensional berubah 

menjadi berbasis teknologi sesuai dengan keadaan pada saat ini yang telah memasukin era digital.  

Hal ini dikarenakan proses pembelajaran tentang sistem ekskresi manusia masih melalui media-

media konvensional seperti papan tulis dan gambar - gambar yang terdapat di buku biologi. 

Sementara materi tentang sistem ekskresi manusia sangat sulit untuk dilihat secara langsung 

karena sebagian besar berada didalam tubuh (Mauludin et al.,, 2017). 

Pentingnya peningkatan minat dalam teknologi telah diteliti dalam sejumlah penelitian-

penelitian internasional. Sementara banyak studi sebelumnya telah berfokus pada upaya-upaya apa 

yang dilakukan oleh guru di ruang kelas, beberapa guru yang diamati sudah mencoba menerapkan 

teknologi pada saat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Penelitian ini 

menyelidiki penggunaan teknologi inovatif dalam pembelajaran dengan menggabungkan 

Augmented Reality (AR) pada kegiatan belajar sains (Goff, et al.,2018). 

Studi telah membuktikan bahwa menggabungkan pembelajaran secara langsung dan 

pembelajaran secara online dapat menghasilkan pengalaman belajar sains yang lebih bagus. 

Berbeda dengan pembelajaran konvensional, Beberapa kegiatan di kelas dapat di kolaborasikan 

dengan menggunakan aplikasi augmented-reality (AR), proses belajar menggunakan teknologi 

seperti ini akan mempengaruhi penguasaan konsep peserta didik (Chen & Wang, 2015). 
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Pada revolusi industri ke-4 pendidik yang mempunyai kemampuan dalam mengevaluasi, 

menganalisis dan memecahkan masalah sangat diperlukan. Ketiga hal di atas merupakan 

keterampilan literasi informasi yang dibutuhkan para peserta didik untuk mempersiapkan diri 

memasuki abad ke-21. Namun, beberapa studi menyatakan kemampuan peserta didik baru sampai 

ketingkat dapat menangani hal-hal yang bersifat sederhana, hal tersebut menunjukkan bahwa 

peserta didik pada jenjang sekolah menengah tidak cukup siap untuk menerapkan keterampilan 

abad ke-21  yang dikaitkan dengan pembelajaran contohnya proses pembentukan urin di dalam 

tubuh kita oleh organ ekskresi. (Sullivan & Dallas, 2014). 

 Kehidupan di abad ke-21 menuntut berbagai keterampilan yang harus dikuasai seseorang, 

sehingga diharapkan pendidikan dapat mempersiapkan peserta didik untuk menguasai berbagai 

keterampilan tersebut agar menjadi pribadi yang sukses dalam hidup. Keterampilan-keterampilan 

penting di abad ke-21 masih relevan dengan empat pilar kehidupan yang mencakup learning to know, 

learning to do, learning to be dan learning to live together. Empat prinsip tersebut masing-masing 

mengandung keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam kegiatan belajar, seperti 

keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, metakognisi, keterampilan berkomunikasi, 

berkolaborasi, inovasi dan kreasi, literasi informasi, dan berbagai keterampilan lainnya (Zubaidah 

& Malang, 2017). 

Penggunaan AR membantu peserta didik mengembangkan keterampilan literasi digital dan 

kompetensi abad ke-21 terutama pada pembelajaran proses pembentukan urin yang terjadi di 

dalam tubuh manusia oleh organ ekskresi, sementara pada saat ini, mengintegrasikan AR ke dalam 

komponen keterampilan peserta didik sangat penting untuk membantu peserta didik 

mengembangkan keterampilan dasar. Temuan ini menunjukkan bahwa AR memiliki potensi besar 

dalam konteks pendidikan dan dapat digunakan dengan cara bertahap berfokus pada STEM yang 

dapat dikaitkan pada pembelajaan sistem ekskresi dalam proses pembentukan urin (Hughes & 

Maas, 2017). 

Keterampilan abad ke-21 tersebut dilakukan dengan memperbarui kualitas pembelajaran, 

membantu peserta didik mengembangkan partisipasi dalam pembelajaran, menekankan pada 

pembelajaran berbasis proyek/masalah, mendorong kerjasama dan komunikasi, meningkatkan 

keterlibatan dan motivasi peserta didik, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam belajar, 
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mendesain aktivitas belajar yang relevan dengan dunia nyata, dan mengembangkan pembelajaran 

student-centered. Jika selama ini peserta didik hanya belajar proses ekskresi terutama proses 

terbentuknya urin manusia hanya lewat video dan buku pembelajaran, dengan AR proses ekskresi 

akan lebih bermakna karena banyak konsep yang bersifat abstrak yang sulit di pahami menjadi 

lebih nyata dan bermakna. (Nelson & Ahn, 2018). 

Aplikasi AR versi Android yang digunakan untuk membelajarkan materi tentang proses 

pembentukan urin manusia ini layak untuk dipasang di smartphone peserta didik, dan mengajak 

mereka untuk mau menggunakannya di smartphonenya masing-masing. Aplikasi AR  

menunjukkan antusiasme para peserta didik terhadap pembelajaran tentang materi sistem ekskresi 

manusia khususnya pada konsep mekanisme pembentukan urin, yang menandakan bahwa aplikasi 

ini menarik dan dapat diterima oleh mereka. Video pembelajaran yang ditampilkan inilah yang 

menjadi daya tarik utama dari aplikasi AR versi Android karena organ sistem Ekskresi yang 

selama ini ditampilkan di buku merupakan gambar cetak. Dengan tampilan video yang di sajikan 

oleh aplikasi AR pembelajaran terasa  lebih nyata dan menyenangkan, tampilan organ ekskresi 

manusia menjadi lebih representatif bagi peserta didik  (Mauludin c, 2017). 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut penulis ingin melakukan penelitian, untuk 

mengetahui Penggunaan Aplikasi Augmented Reality Untuk Meningkatkan Penguasaan Pada 

Materi Sistem Ekskresi Dan Keterampilan Berpikir Kreatif . 

1.1. Rumusan Masalah Penelitian 

Bagaimanakah pengaruh penggunaan aplikasi Augmented Reality dalam memfasilitasi 

penguasaan konsep peserta didik tentang sistem ekskresi dan keterampilan berpikir kreatif?  

Rumusan masalah tersebut di jabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penguasaan konsep peserta didik tentang sistem ekskresi setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Augmented Reality ? 

2. Bagaimanakah keterampilan berpikir kreatif peserta didik setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Augmented Reality? 



Resti wulandari, 2019 
PENGGUNAAN APLIKASI AUGMENTED REALITY UNTUK MEMFASILITASI PENGUASAAN KONSEP PESERTA DIDIK  

TENTANG  SISTEM EKSKRESI DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF  

Universitas Pendidikan Indonesia    repository.upi.edu    perpustakaan.upi.edu 

 
 
 

1.2. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi  

Augmented Reality dalam memfasilitasi penguasaan konsep peserta didik tentang sistem ekskresi 

dan keterampilan berpikir kreatif. 

 Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini, antara lain: 

1. Mengetahui penguasaan konsep peserta didik pada sistem ekskresi setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Augmented Reality. 

2. Mengetahui keterampilan berpikir kreatif peserta didik dikelas yang diberi pembelajaran 

dengan menggunakan aplikasi Augmented Reality  

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah serta memiliki fokus yang jelas, maka penelitian ini memiliki 

batas masalah, yaitu : 

1. Materi yang digunakan untuk penelitian adalah materi sistem ekskresi, setelah dilakukan 

analisis materi peneliti menggunakan materi proses pembentukan urin yang di belajarkan 

menggunakan Aplikasi Augmented Reality karena di anggap cukup abstark dan perlu 

dibelajarkan menggunakan media yang dapat memfasilitasi materi. Untuk konsep struktur 

dan fungsi ginjal di belajarkan oleh guru dengan menggunakan gambar yang ditayangkan 

menggunakan power point. 

2. Keterampilan berpikir kreatif yang diteliti adalah kelancaran (fluency), keluwesan 

(flexibility), keaslian (originality), dan kerincian (elaboration). Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif adalah tes uraian yang tidak hanya merujuk 

pada konteks yang dipakai tetapi pada konteks yang lebih luas.  

3. Aplikasi Augmented Reality yang digunakan pada penelitian ini adalah aplikasi AR yang 

dapat memproyeksikan objek kedalam 2D yang di desain secara sederhana oleh peneliti 

dengan cara mengkombinasikan aplikasi HP Reveal yang sudah tersedia di Play store dan 

Aple Store dengan video pembelajaran terkait materi yang sudah di dubbing oleh peneliti 

agar lebih mudah di pahami. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan Aplikasi Augmented Reality ini diharapkan dapat 

membantu peserta didik dalam mempelajari materi yang cukup abstrak dan sulit 

dibayangkan.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah metode baru dalam pembelajaran agar 

peserta didik tidak merasa jenuh saat belajar.  

1.5. Asumsi 

Berikut ini diuraikan beberapa asumsi yang menjadi dasar penelitian ini diantaranya:  

1. Pembelajaran menggunakan aplikasi Augmented Reality akan memberikan kesempatan 

bagi peserta didik untuk dapat berlatih dalam menemukan solusi permasalahan 

dikehidupan sehari-hari. Salah satu pembelajarannya adalah dengan cara menggunakan 

aplikasi berbasis Augmented Reality (AR) pada materi sistem ekskresi dalam proses 

pembentukan urin manusia yang selama ini di belajarkan dengan cara konvensional sulit 

dipahami peserta didik karena organ dan prosesnya ada di dalam tubuh yang tidak bisa kita 

lihat secara langsung pada saat pembelajaran, dengan menggunakan aplikasi berbasis AR 

akan meningkatkan pemahan  dan keterampilan berpikir kreatif peserta didik pada materi 

yang dibelajarkan karena aplikasi AR akan memproyeksikan sesuatu yang bersifat abstrak 

pada materi tersebut kedalam wujud yang lebih nyata atau 3D, hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2017 lalu (Saltan & Arslan, 2017).  

2. Augmented Reality dapat menggabungkan suatu objek menjadi tiga dimensi (3D) sehingga 

pembelajaran yang sebelumnya bersifat konvensional akan lebih menarik jika 

menggunakan AR (Sweeney et al, 2017).  

3. Materi mekanisme kerja sel saraf juga akan lebih mudah dipelajari dengan aplikasi berbasis 

AR, karena seperti yang diketahui mempelajari meknaisme kerja sel saraf  sulit jika hanya 

dibayangkan (Kristi dkk, 2016). 
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1.6. Hipotesis 

H0 : Penggunaan aplikasi Augmented Reality tidak dapat memfasilitasi penguasaan konsep 

peserta didik dan keterampilan berpikir kreatif.  

H1 : Penggunaan aplikasi Augmented Reality dapat memfasilitasi  penguasaan konsep peserta 

didik dan keterampilan berpikir kreatif. 

1.7. Struktur Organisasi Penulisan Skripsi 

1. Struktur organisasi penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab 

saling berhubungan satu sama lain, diantaranya sebagai berikut. 

2. BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, identifikasi dan 

perumusan masalah yang dijabarkan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi, dan struktur organisasi 

skripsi. 

3. BAB II Kajian Pustaka meliputi teori-teori yang menjadi dasar untuk mendukung 

dilakukannya penelitian ini, diantaranya Penggunaan aplikasi Augmented Reality dalam 

pembelajaran, teori mengenai variabel yang diteliti yaitu penguasaan konsep dan 

keterampilan berpikir kreatif, serta materi yang diajarkan yaitu mengenai sistem Ekskresi 

pada proses pembentukan urin. 

4. BAB III Metode Penelitian berisi penjelasan mengenai metode dan desain penelitian yang 

digunakan untuk memperoleh data penelitian, definisi operasional yang menjelaskan 

definisi variabel terikat dan variabel bebas yang ditetapkan dalam penleitian, waktu 

penelitian, tempat penelitian, penentuan populasi dan sampel yang digunakan, instrumen 

penelitian, pengujian instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan alur penelitian. 

5. BAB IV dijabarkan tentang temuan penelitian yang disajikan dengan grafik ataupun tabel 

hasil analisis data dan pembahasan dari temuan tersebut yang disesuaikan dengan merujuk 

pada teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan. 

6. BAB V berisi simpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan saran yang diberikan 

oleh penulis kepada pembaca 

 


