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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemanfaatan media 

Augmented Reality (AR) pada pembelajaran IPA mulai dari proses persiapan 

materi hingga pelaksanaan dan tanggapan siswa sera guru pengguna. Jumlah 

sampel yang diambil adalah 1 sekolah yang berada di Kabupaten Gowa sebanyak 

40 orang siswa yang terbagi ke dalam 2 kelompok kelas yaitu , 25 orang kelas uji 

coba dan 15 orang kelas kontrol. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat 

pengaruh yang signifikan pada hasil evaluasi belajar siswa antara yang 

menggunakan media Augmented Reality (AR) pada pembelajaran IPA, 

ketercapaian materi pembelajaran sebanyak 98 % dibandingkan dengan siswa 

yang tidak menggunakan media AR sebanyak 89%.  Peningkatan pencapain hasil 

evaluasi belajar tersebut disebabkan pemanfaatan AR sebagai media 

pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang bervariasi. Pemanfatan 

media tersebut memungkinkan siswa memiliki pengalaman belajar mendekati 

yang objek materi pembelajaran yang sesungguhnya. Media AR mampu 

menghadirkan ilustrasi materi pembelajaran tiga dimensi sehingga visualisasi 

menjadi lebih spesifik. Siswa memliki pemahaman materi yang lebih kaya dan 

tervisualisasi.  

 

Kata kunci : Augmented Reality, media pembelajaran, hasil belajar 

 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi telah sangat 

melekat pada kehidupan masyarakat 

Indonesia, khususnya teknologi telepon 

genggam. Penggunaan telepon genggam 

pada mulanya dikenal hanya pada 

kalangan tingkat menegah-atas, namun 

seiiring  persaingan di dunia bisnis telah 

melahirkan beraneka ragam produk 

telepon genggam yang terjangkau dan  

menarik minat dari berbagai kalangan, 

kelompok usia dan kelompok ekonomi.  

Kecenderungan masyarakat terhadap 

penggunaan telepon genggam di 

masyarajat berdampak ke dalam dunia 

pendidikan.  

Fenomena siswa menggunakan 

telepon genggam khususnya pada tingkat 

pendidikan dasar di nilai oleh para 

kalangan tenaga pendidik banyak 

memberi konstribusi yang negatif 

daripada kontribusi positif. Hal tersebut 

disimpulkan berdasarkan hasil 

pengambilan data awal mengenai 

persepsi tenaga pendidik di kalangan 

siswa  sekolah dasar pada beberapa 

sekolah di Kabupaten Gowa yang 

dilaksanakan pada awal bulan Januari 

2017. Karena dinilai memberikan 

dampak negatif, melarang siswa 

membawa telepon genggam ke sekolah 

menjadi pilihan utama sekolah dalam hal 

mendisplinkan penggunan telepon 

genggam bagi siswa tingkat sekolah dasar 

di Gowa.  

Hal tersebut di atas memiliki 

kendala lain untuk dapat diimplementasi 

di sekolah mengingat disisi lain 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) telah di upayakan secara holistik 

terintegrasi ke dalam proses 

pembelajaran di sekolah seperti yang 

tertuang di dalam Kurikulum 2013, 

mailto:%20dyah_vitalocca@unm.ac.id


SEMINAR NASIONAL  

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 

 

171 

dimana peran TIK bukan lagi sebagai 

mata pelajaran, melainkan sebuah 

kompetensi yang wajib dimiliki baik oleh 

siswa maupun guru. Telepon genggam 

notabene merupakan salah satu wujud 

teknologi informasi dan komunikasi yang 

paling mudah ditemui dan terjangkau 

oleh masyarakat dari berbagai kalangan 

ekonomi dan usia. Hal tersebut akhirnya 

menjadi dilema bagi kalangan pendidik di 

sekolah mengingat fungsi telepon 

genggam yang juga bermanfaat bagi 

orang tua siswa untuk mudah memantau 

keberadaan putra putri mereka jika jam 

sekolah usai. 

 Model integrasi TIK seperti pada 

gambar memiliki dua dimensi: teknologi 

dan pedagogi. Teknologi merujuk untuk 

semua teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK), dan pedagogi adalah 

seni dan ilmu mengajar. Dimensi 

teknologi adalah sebuah kontinum yang 

mewakili jumlah dari penggunaan TIK 

yang semakin meningkat/beragam. 

Dimensi pedagogi juga sebuah kontinum 

dan mewakili perubahan praktek 

mengajar yang dihasilkan dari penerapan 

TIK. Dalam dua dimensi ini terdapat 

empat tahapan model integrasi TIK pada 

sistem pendidikan dan sekolah. Keempat 

tahapan ini merupakan tahapan kontinum, 

yang oleh UNESCO diistilahkan dengan 

Emerging, Applying, Infusing dan 

Transforming. 

 
Model Kontinum Tahapan Integrasi TIK di 

Pendidikan dan Sekolah (UNESCO) 

 

Menurut H.W. Fowler et-al 

adalah ilmu yang sistematis dan 

dirumuskan, dimana berhubungan dengan 

gejala-gejala kebendaan dan didasarkan 

terutama atas pengamatan dan induksi. 

Menurut Nokes di dalam bukunya 

‘Science in Education‘ menyatakan 

bahwa Pengertian IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) ialah pengetahuan 

teooritis yang diperoleh dengan metode 

khusus.. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Pengertian IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

adalah suatu pengetahuan teoritis yang 

diperoleh atau disusun dengan cara yang 

khas atau khusus, yaitu melakukan  

observasi eksperimentasi, penyusunan 

teori, penyimpulan, eksperimentasi, 

observasi dan demikian seterusnya kait-

mengkait antara cara yang satu dengan 

cara yang lain. Cara untuk mendapatkan 

ilmu secara demikian ini terkenal dengan 

nama metode ilmiah. Pada dasarnya 

metode ilmiah merupakan suatu cara 

yang logis untuk memecahkan suatu 

masalah tertentu. 

Uraian di atas pada dasarnya 

dapat dikerucutkan menjadi satu masalah 

umum yaitu bagaimana mengintegrasikan 

media berbasis teknologi informasi salah 

satunya menggunakan Augmented 

Reality?  Kemudian bagaimana dampak 

dari penggunaan media tersebut apakah 

berpengaruh atau tidak terhadap hasil 

belajar siswa? 

 Mengapa menggunakan AR? 

Keunggulan AR diantaranya adalah 

mampu menghadirkan objek menjadi 

nampak 4 dimensi dengan cukup spesifik. 

Pendekatan visualissi objek yang 

menyerupai di dunia nyata menjadikan 

penggunaan media ini dalam 

pembelajaran memungkinkan siswa 

memiliki pengalaman yang hampir 

mendekati belajar kelapangan, khususnya 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam yang banyak menuntut wawasan 

visual dalam konsep pendalaman 

materinya. Oleh karena itu penggunaan 

media pembelajaran menggunakan 

Augmented Reality pada mata pelajaran 

IPA bagi siswa SD diangkat pada 

pembahasan kali ini. 

 

METODE PENELITIAN 
Sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian yang telah dirumuskan, 
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maka penelitian ini menggunakan metode 

Quasi Eksperimen, dengan maksud untuk 

mengimplementasi media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran. Pemilihan desain 

quasi eksperimen karena kelompok dan 

anggota kelompok tidak dimungkinkan untuk 

dilakukan randomisasi, di mana akan ada 

kendala dalam menempatkan subyek secara 

random ke dalam kelompok-kelompok. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah 

Dasar Islam Nurfadillah Kabupaten Gowa. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukan bahwa siswa yang diberikan 

perlakukan menggunakan media AR pada 

saat pembelajaran IPA di kelas oleh guru 

memiliki hasil evaluasi pencapaian 

materi pembelajaran yang lebih baik 

yakni sebesar 98%. Sedangkan untuk 

kelas yang tidak diberikan perlakuan AR 

sebagai media pembelajaran,  hasil 

evaluasi pencapaian materi pembelajaran 

yang lebih baik yakni sebesar 89%.  

Hasil pengolahan data wawancara 

baik guru maupun siswa menggambarkan 

bahwa penggunan media pembelajaran 

berbasis AR memudahkan proses 

interpretasi materi pembelajaran karena 

obek pembelajaran tervisualisasi secara 

spesifik, hampir mendekati objek nyata.  

Sejalan dengan pendapat Sudrajat 

(dalam Putri, 2011: 20) mengemukakan 

fungsi media diantaranya yaitu: 

a) media pembelajaran dapat 

mengatasi keterbatasan pengalaman 

yang dimiliki oleh para siswa 

b) media pembelajaran dapat 

melampaui batasan ruang kelas 

c) media pembelajaran memungkinkan 

adanya interaksi langsung antara 

siswa dengan lingkungan 

d) media menghasilkan keseragaman 

pengamatan 

e) media dapat menanamkan konsep 

dasar yang benar, kongkrit , dan 

realistis 

f) media membangkitkan motivasi dan 

merangsang anak untuk belajar 

g) media memberikan pengalaman 

yang integral/menyeluruh dari yang 

kongkrit sampai dengan abstrak. 

 

Fungsi media yang dipaparkan oleh 

Sudrajat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran berfungsi 

untuk membantu mengatasi hambatan 

yang terjadi saat pembelajaran di dalam 

kelas.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitiandi tas, 

dapat disimpulkan beberapa hal berikut 

ini: 

- Terdapat peningkatan yang signifikan 

pada hasil evaluasi belajar siswa yang 

mendapat pembelajaran IPA 

menggunakan media AR yaitu 

sebanyak 98% sedangkan 

pembelajaran siswa yang tidak 

menggunakan media pembelajaran 

AR sebanyak 89%. 

- Penggunaan media pembelajaran AR 

pada mata pelajaran IPA membantu 

siswa memahami materi dengan lebih 

baik.  

Temuan penelitian ini 

menginformasikan pengaruh penggunaan 

media AR pada pembelajaran IPA 

merupakan salah satu solusi pemanfaatan 

telepon selular di dalam proses 

pembelajaran dan memberikan dampak 

yang signifikan. Sehingga solusi ini dapat 

menjembatani penggunaan telepon 

selular di sekolah yang positif.  
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