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ABSTRAK
Nama
Jurusan
Judul

: Pratiwi Wahyuningsih
: Tadris Fisika
: Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Pemecahan
Masalah Menggunakan Teknologi Augmented Reality pada
Materi Getaran dan Gelombang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran fisika
dengan model pembelajaran berbasis masalah menggunakan teknologi augmented
reality pada materi getaran dan gelombang yang berkualitas baik. Dalam
penelitian ini produk divalidasi menggunakan penilaian angket yang disebarkan
kepada beberapa ahli yaitu : ahli media dan ahli materi, untuk mengetahui
validitas media dan materi, dan dilakukan uji coba kepada guru mata pelajaran
dan siswa, untuk mengetahui praktikalitas media pembelajaran. Hasil dari
penelitian ini didapatkan bahwa media pembelajaran berbasis pemecahan masalah
menggunakan teknologi augmented reality ini memiliki indikator baik. Hal ini
dibuktikan dengan hasil analisis data yang diperoleh dari sejumlah responden.
Untuk validitas media yang didapatkan dari ahli media memperoleh persentase
92,63 % dan ahli materi memperoleh persentase 80% sehingga diperoleh
persentase rata-rata 86,32 % dengan kriteria sangat layak. Praktikalitas media
yang didapatkan dari tanggapan guru mata pelajaran dan siswa memperoleh
persentase rata-rata 85,90 % dengan kriteria sangat praktis. Jadi dari hasil yang
diperoleh, produk ini memenuhi dua kriteria yaitu valid menurut para ahli dan
juga praktis menurut guru dan siswa.
Kata kunci : Media pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah, augmented
reality, getaran, gelombang.
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ABSTRACT
Name
Study Program
Tittle

: Pratiwi Wahyuningsih
: Physics Education
: Development of Problem Based Learning Media
Using Augmented Reality Technology in the subject of
Vibration and Waves

This study aims to develop physics learning media with problem-based
learning models using augmented reality technology on good quality vibration and
wave material. In this study, the product was validated using a questionnaire
assessment distributed to several experts, namely: media experts and material
experts, to determine the validity of media and material, and to test the subject
teachers and students, to determine the practicality of instructional media. The
results of this study found that problem-solving based learning media using
augmented reality technology has good indicators. This is evidenced by the results
of data analysis obtained from a number of respondents. For the validity of the
media obtained from media experts obtained a percentage of 92.63% and material
experts obtained a percentage of 80% so that an average percentage of 86.32%
was obtained with very feasible criteria. The practicality of the media obtained
from the responses of subject teachers and students obtained an average
percentage of 85.90% with very practical criteria. So from the results obtained,
this product meets two criteria, namely valid according to experts and also
practical according to teachers and students.
Keywords: Learning media, problem-based learning, augmented reality,
vibration, waves.

ix

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah subhanahuwata‟ala.Yang telah memberikan
nikmat, hidayah dan taufik-Nya yang segala sesuatunya patut untuk disandarkan
hanya kepada-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hanya
dengan kehendak-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu „alaihi wasallam. Serta para sahabat
dan keluarganya.
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat
akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Sepenuhnya penulis menyadari bahwa pada proses penulisan karya ilmiah ini dari
awal sampai akhir tiada luput dari segala kekurangan dan kelemahan penulis
sendiri maupun berbagai hambatan dan kendala yang sifatnya datang dari
eksternal yang selalu mengiringi proses penulisan. Namun hal itu dapatlah teratasi
lewat bantuan dari semua pihak yang dengan senang hati membantu penulis dalam
proses penulisan ini. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih
kepada seluruh pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
1. Bapak Prof. Dr. H. Su‟aidi Asyari, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Boby Syefrinando, M.Si, selaku Ketua Program Studi Tadris Fisika

Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. H. Salahudin, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Tadris

Fisika Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
5. Ibu Dr. Tanti, M.Si, sebagai Dosen pembimbing I dan Bapak Boby

Syefrinando, M.Si, sebagai Dosen pembimbing II yang telah meluangkan

x

waktu dan mencurahkan pemikirannya demi mengarahkan penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Fibrika Rahmat Basuki, M.Pd, sebagai dosen Ahli Media dan bapak

Abdul Rahim, M.Pd, sebagai Dosen Ahli Materi yang telah membantu
dalam memvalidasi dan menyempurnakan media pembelajaran.
7. Para Dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

yang telah memberikan sumbangsihnya baik secara langsung maupun
tidak langsung dari awal sampai akhir.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Tadris Fisika

angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Sifuddin Jambi,
yang selalu kompak dalam memberikan motivasi satu sama lain untuk
menyelesaikan skripsi ini.
9. Guru mata pelajaran dan Siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 8

Muaro Jambi, yang telah bersedia menjadi responden sekaligus membantu
penulis dalam mengumpulkan data penelitian
10.Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

banyak memberikan uluran dan bantuan baik bersifat moril dan materi
kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis sandarkan semuanya, semoga
skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan.

Jambi,

Mei 2021

Penulis

Pratiwi Wahyuningsih

xi

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
NOTA DINAS ........................................................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iv
PERNYATAAN ORISINALITAS........................................................................v
PERSEMBAHAN ................................................................................................. vi
MOTTO ............................................................................................................... vii
ABSTRAK .......................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ............................................................................................x
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................xv
BAB I PENDAHULUAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Latar Belakang Masalah ...............................................................................1
Identifikasi Masalah .....................................................................................4
Batasan Masalah...........................................................................................4
Rumusan Masalah ........................................................................................5
Tujuan Penelitian .........................................................................................5
Manfaat Penelitian .......................................................................................6

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Media Pembelajaran .....................................................................................7
Model Problem Based Learning ..................................................................9
Augmented Reality .....................................................................................12
Android ......................................................................................................14
Getaran .......................................................................................................15
Gelombang .................................................................................................15
Penelitian Relevan ......................................................................................16
Kerangka Berpikir ......................................................................................18

BAB III METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu .....................................................................................20
B. Jenis Penelitian ...........................................................................................20
C. Pendekatan dan Prosedur Pengembangan ..................................................21

xii

D. Teknik Pengumpulan Data .........................................................................23
E. Teknik Analisis Data ..................................................................................28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian ..........................................................................................31
B. Pembahasan ................................................................................................70
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ................................................................................................73
B. Saran ...........................................................................................................73
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................75
LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah ............................................ 11
Tabel 3. 1 Kisi-kisi Isntrumen Ahli Media ........................................................... 26
Tabel 3. 2 Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi ........................................................... 27
Tabel 3. 3 Kriteria Tingkat Kelayakan Media ..................................................... 29
Tabel 3. 4 Kategori Praktikalitas Media ............................................................... 30
Tabel 4. 1 Hasil Wawancara Guru Terhadap Kebutuhan Pembelajaran ............ 32
Tabel 4. 2 Hasil Wawancara Siswa Terhadap Kebutuhan Pembelajaran............ 34
Tabel 4. 3 Hasil Wawancara Waka Kesiswaan Terhadap Karakteristik Siswa ... 36
Tabel 4. 4 Hasil Angket Siswa Terhadap Materi .................................................. 38
Tabel 4. 5 Desain Storyboard ............................................................................... 42
Tabel 4. 6 Hasil Validasi Media Tahap 1 ............................................................. 55
Tabel 4. 7 Hasil Validasi Media Tahap 2 ............................................................. 62
Tabel 4. 8 Hasil Validasi Ahli Materi ................................................................... 64
Tabel 4. 9 Hasil Tanggapan Guru ........................................................................ 66
Tabel 4. 10 Hasil Revisi Media Sesuai Saran Guru Mata Pelajaran ................... 68
Tabel 4. 11 Hasil Penilaian Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran ........ 68

xiv

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Contoh Augmented Reality (Burhanudin, 2017) ............................. 13
Gambar 2. 2 Gelombang Transversal.................................................................... 16
Gambar 2. 3 Gelombang Longitudinal ................................................................. 16
Gambar 2. 4 Skema Kerangka Berpikir ................................................................ 19
Gambar 3. 1 Skema ADDIE Model ...................................................................... 20
Gambar 3. 2 Prosedur Pengembangan .................................................................. 21
Gambar 3. 3 Tahapan Pengembangan ................................................................... 23
Gambar 4. 1 Struktur Materi ................................................................................. 40
Gambar 4. 2 Desain Flowchart.............................................................................. 41
Gambar 4. 3 Diagram Khusus Menu Utama ......................................................... 46
Gambar 4. 4 Tampilan Menu Start ........................................................................ 47
Gambar 4. 5 Tampilan Menu Utama..................................................................... 47
Gambar 4. 6 Diagram Khusus Menu KD dan Problem ........................................ 48
Gambar 4. 7 Tampilan Menu KD dan Tujuan ...................................................... 48
Gambar 4. 8 Tampilan Menu Problem .................................................................. 49
Gambar 4. 9 Diagram Khusus Halaman Materi .................................................... 49
Gambar 4. 10 Materi Halaman 2 ........................................................................... 50
Gambar 4. 11 Materi Halaman 4 ........................................................................... 50
Gambar 4. 12 Diagram Khusus Halaman Latihan ................................................ 51
Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Latihan ............................................................ 52
Gambar 4. 14 Diagram Khusus Halaman Profil ................................................... 52
Gambar 4. 15 Profil Peneliti.................................................................................. 53
Gambar 4. 16 Profil Pembimbing ......................................................................... 53
Gambar 4. 17 Profil Validator ............................................................................... 53

xv

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai
komponen antara lain: guru dan siswa, tujuan, bahan/materi ajar, metode,
alat/media, dan evaluasi (Pane, 2017). Menurut teori konstruktivisme belajar
merupakan kegiatan aktif di mana siswa membangun dan mengembangkan
sendiri pengetahuannya. Maka dari itu, guru harus mampu membangun
situasi untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu
solusi

untuk

mengembangkan

memberi

keluasan

pengetahuannya

siswa
adalah

dalam
melalui

membangun
penggunaan

dan
media

pembelajaran (Suparlan, 2019). Penggunaan media sangatlah penting,
terutama pada mata pelajaran fisika yang sebagian besar konsepnya bersifat
abstrak, banyak menggunakan simbolisasi, dan rumus yang menghubungkan
satu variabel dengan variabel lainnya (Tanti, 2020). Hal ini menjadikan fisika
sebagai salah satu mata pelajaran yang dirasa sulit dan kurang diminati oleh
siswa (Ornek et al., 2007)
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ornek et al (2007), salah
satu faktor yang menyebabkan kesulitan siswa dalam mempelajari fisika
karena siswa harus menggunakan berbagai representasi secara bersamaan
(multiple representation), seperti eksperimen, rumus, perhitungan, grafik, dan
penjelasan konseptual. Etkina (2006) menambahkan bahwa kesulitan utama
siswa mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi dalam mempelajari
fisika adalah banyaknya simbol yang digunakan dalam rumus fisika dan bagi
siswa hubungan antar simbol ini memiliki arti yang kecil. Sementara Tanti
(2020) menyatakan bahwa yang menjadi alasan utama mengapa algoritma
pemecahan masalah dan menghafal rumus (memorizing) lebih ditekankan
pada pembelajaran di kelas karena karakteristik pengetahuan fisika yang

1

2

terdiri atas konsep-konsep abstrak dan membutuhkan idealisasi melalui
pemodelan matematis.
Kendala serupa juga terjadi pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA) Terpadu khususnya pada materi fisika di tingkat sekolah
menengah pertama (SMP) sederajat. Berdasarkan pengalaman peneliti ketika
melakukan praktek pengalaman lapangan (PPL) di MTs N 8 Muaro Jambi,
pada

umumnya

siswa

belajar

melalui

media

yang

kurang

dapat

memvisualisasikan fenomena-fenomena abstrak, benda-benda mikroskopis
sampai makroskopis, dan tidak adanya fasilitas laboratorium, hal ini
menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam melakukan praktik atau
pengamatan langsung. Selain itu, berdasarkan wawancara yang peneliti
lakukan dengan guru mata pelajaran IPA Terpadu pada tanggal 15 September
2020 juga diketahui bahwa selama pembelajaran guru hanya menggunakan
media berupa textbook dan lembar kerja peserta didik (LKPD). Selain itu,
tidak

tersedianya

fasilitas

laboratorium

IPA

terpadu

menyebabkan

pembelajaran lebih diarahkan pada aktivitas membaca teori yang ada di buku
dan pengerjaan soal yang tersedia di LKPD. Akibatnya pemahaman konsep
siswa dan kemampuan pemecahan masalah siswa rendah. Hal ini dibuktikan
dengan rendahnya pencapaian hasil belajar siswa di Semester Ganjil Tahun
Akademik 2020/2021. Dari total 27 siswa, hanya 14 siswa mencapai nilai
kriteria ketuntasan minimal (KKM), sedangkan 13 siswa belum mencapai
nilai KKM.
Berbagai temuan penelitian di bidang pendidikan fisika menunjukkan
bahwa penggunaan media berbasis masalah (problem-based learning) yang
menghubungkan materi pembelajaran di kelas dengan situasi nyata dalam
kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan keterampilan generik siswa dan
kemampuan pemecahan masalah (Aji & Hudha, 2017; Tanti, 2020). Lebih
jauh, Tan (2003) menjelaskan bahwa problem-based learning merupakan
pembelajaran yang bersifat open-ended dimana siswa diberi masalah dan
diminta untuk menyelesaikannya dengan mengumpulkan, mendiskusikan, dan
menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah
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tersebut. Selain itu, media virtual juga dapat digunakan sebagai pendukung
kegiatan

laboratorium

yang

bersifat

interaktif

dan

membantu

memvisualisasikan materi menjadi lebih real, sehingga dapat membantu
peserta didik untuk aktif, mampu memecahkan masalah, dan memahami
konsep fisika. Salah satunya adalah penggunaan Augmented Reality (AR)
sebagai media virtual pembelajaran fisika. Augmented reality merupakan citra
virtual ke dalam bentuk dunia fisik. Augmented reality memungkinkan
pengguna meilhat dunia nyata pada objek virtual, dengan bentuk
penggabungan informasi digital termasuk model 3D, gambar, video dan audio
kedalam ruang dunia nyata. Teknologi Augmented reality saat ini telah
berkembang pada smartphone Android.
Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan yang disebarkan
sebanyak 27 responden diperoleh 92,3 % siswa memiliki smartphone, 61,5 %
siswa menyatakan materi getaran dan gelombang adalah materi yang sulit
dibandingkan materi fisika lainnya pada mata pelajaran IPA kelas VIII,
sedangkan 92,3 % siswa menyatakan lebih mengandalkan internet dalam
belajar yang belum tentu kebenarannya dan membutuhkan media lengkap
dengan gabungan teks, gambar dan video yang dapat digunakan untuk belajar
mandiri.
Penelitian

mengenai

media

pembelajaran

dengan

teknologi

Augmented reality telah dilakukan oleh Apriliani et al (2020), Pengembangan
media ini dinyatakan layak oleh ahli media dan ahli materi, kemudian melalui
pertimbangan guru media AR yang sifatnya mobile learning ini lebih efektif
dan praktis, berdasarkan uji lapangan media ini lebih mudah dipahami siswa
karena dapat memvisualisasikan seluruh materi alat optik. Penelitian lain
dilakukan oleh Afifah et al (2020) yang menghasilkan buku cetak berplatform
android pada materi teori kinetik gas, media yang dikembangkan
menghasilkan persentase tinggi pada aspek motivasi, layak secara konten dan
juga tampilan. Kemudian dilakukan juga penelitian pengembangan media AR
oleh Nandyansah et al (2019) untuk melatih keterampilan berpikir abstrak
terkhusus pada materi model-model atom, media yang dihasilkan dinyatakan
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layak secara validitas, keefektifan dan kepraktisan dengan kategori sangat
baik. Menurut Aripin & Suryaningsih (2019) dalam dunia pendidikan,
pengembangan dengan

teknologi Augmented Reality ini masih sedikit

dilakukan sehingga masih terbuka peluang untuk mengembangkan media
dengan teknologi AR berbasis android. Selain itu, berdasarkan kajian yang
peneliti lakukan terhadap berbagai literatur penelitian menunjukkan
pengembangan media berbasis pemecahan masalah dengan menggunakan
teknologi AR dalam mata pelajaran fisika masih sangat minim dilakukan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk
melakukan

penelitian

berjudul

PEMBELAJARAN

BERBASIS

MENGGUNAKAN

TEKNOLOGI

“PENGEMBANGAN
PEMECAHAN
AUGMENTED

MEDIA
MASALAH

REALITY

PADA

MATERI GETARAN DAN GELOMBANG”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat
diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:
1.

Pentingnya penggunaan media pada mata pelajaran fisika

2.

Fisika merupakan mata pelajaran yang masih dirasa sulit dan kurang
diminati siswa

3.

Rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan
memahami konsep fisika

4.

Media pembelajaran yang sudah ada kurang dapat memvisualisasikan
fenomena - fenomena abstrak, benda-benda mikroskopis sampai
makroskopis yang dijelaskan dalam materi fisika.

5.

Dunia pendidikan belum banyak memanfaatkan progres teknologi
Augmented Reality.

C. Batasan Masalah
Guna memperoleh kedalaman kajian dan menghindari perluasan
masalah, maka diperlukan pembatasan karena luasnya permasalahan yang
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muncul dari topik kajian yang dilakukan, maka batasan masalah dalam hal ini
adalah :
1.

Pengembangan media pembelajaran berbasis pemecahan masalah dengan
menggunakan teknologi Augmented Reality (video playback) untuk
platform android.

2.

Permasalahan dibatasi pada pengembangan, kelayakan, serta kepraktisan
media pembelajaran dengan teknologi Augmented Reality berbasis
android untuk mata pelajaran IPA pada materi Getaran, Gelombang dan
Bunyi di tingkat SMP/MTs.

3.

Penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan
ADDIE tetapi tidak sampai pada tahap implementasi untuk mengukur
efektifitas media pembelajaran terhadap peserta didik.

D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan
diatas, adalah:
1.

Bagaimana kelayakan pengembangan media pembelajaran berbasis
pemecahan masalah secara teoritis pada materi getaran dan gelombang
menggunakan teknologi Augmented Reality?

2.

Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis pemecahan masalah
secara praktis pada materi getaran dan gelombang menggunakan
teknologi Augmented Reality?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1.

Mengetahui kelayakan pengembangan media pembelajaran berbasis
pemecahan masalah secara teoritis pada materi getaran dan gelombang
menggunakan teknologi Augmented Reality

2.

Mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis pemecahan masalah
Secara praktis pada materi getaran dan gelombang menggunakan
teknologi Augmented Reality
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F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :
1.

Manfaat Teoritis
a. Lahirnya konsep dan kontribusi baru bagi dunia pendidikan,
pengetahuan dan teknologi dengan adanya penelitian ini.
b. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bisa menjadi bahan acuan
dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2.

Manfaat Praktis
a. Bagi mahasiswa sebagai penerapan dan bekal pengalaman ilmu
pengetahuan serta menjadi referensi untuk membuat media dengan
materi yang lain.
b. Bagi guru/pendidik dapat menggunakan media sebagai alternatif lain
dari alat-alat laboratorium sehingga membantu dalam menjelaskan
materi fisika
c. Bagi siswa akan memberikan motivasi semangat dalam mempelajari
fisika dengan media yang lebih menarik dan interaktif serta membantu
siswa dalam memahami materi secara mandiri dan praktis.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran
1.

Pengertian Media Pembelajaran
Media pembelajaran tersusun atas kata media dan pembelajaran,

media berasal dari bahasa latin medius yang berarti tengah, perantara atau
pengantar, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Menurut
Hamidjojo (Miftah, 2013) definisi media adalah segala bentuk perantara yang
digunakan oleh penyebar gagasan, sehingga gagasan itu sampai kepada
penerima. Menurut McLuhan (Miftah, 2013) dengan adanya media, batasbatas jarak dan waktu tertentu untuk manusia dapat merasakan, mendengar
dan melihat hampir tidak ada, jangkauan manusia semakin luas. Begitupun
menurut Kempt (Firdawati, 2020) pesan-pesan yang ingin diberikan
komunikator kepada komunikan tidak bisa tersampaikan apabila media tidak
ikut serta sebagai perantara. Pembelajaran menurut Raigeluth adalah sebuah
proses untuk membentuk situasi maupun kondisi belajar yang dilaksanakan
dengan penataan komponen tujuan pembelajaran, metode, materi, waktu,
media, kondisi dan evaluasi untuk mencapai tujuan dengan pencapaian hasil
belajar.
Menurut Rusli dkk (Firdawati, 2020) media pembelajaran adalah
bagian dari strategi penyampaian. Sedangkat menurut schramm (Rohani,
2019) media pembelajaran yaitu berupa buku, video, slide, film dan
sejenisnya yang termasu(Firdawati, 2020)(Firdawati, 2020)k sarana fisik,
digunakan untuk menyampaikan materi atau isi dalam kegiatan pembelajaran.
Sadiman menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta
perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terjadi.
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Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa media
pembelajaran adalah segala bentuk perantara baik software maupun hardware
yang digunakan oleh pendidik untuk membantu menyampaikan materi dalam
proses pembelajaran, sehingga materi dapat tersampaikan kepada peserta
didik dengan efektif dan efisien demi mencapai tujuan pembelajaran.
2.

Ciri-Ciri Media Pembelajaran
Gerlach dan Ely (Sumiharsono & Hasanah, 2017) mengemukakan tiga

ciri atau karakteristik media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi
pembelajaran yaitu fiksatif, manipulatif, dan distributif. Ciri fiksatif
menggambarkan
melestarikan,

bahwa

dan

media

itu

mengkonstruksikan

mampu
suatu

menyimpan,
objek

atau

merekam,
peristiwa

pembelajaran tertentu. Sehingga objek-objek tersebut sewaktu-waktu dapat
ditampilkan kembali. Ciri manipulatif menunjukkan bahwa media mampu
menampilkan suau objek, kejadian atau proses tertentu dengan mengubah
bentuk dasarnya (manipulasi), baik perubahan ukuran, warna dan kecepatan
dalam penyajiannya. contohnya dalam menampilkan proses terjadinya
gelombang cahaya, proses tersebut dapat dipercepat atau diperlambat saat
ditampilkan.

Ciri

distributif

menggambarkan

bahwa

media

mampu

menjangkau siswa dalam jumlah yang besar dari berbagai tempat dalam
waktu yang bersamaan. Contohnya dalam penggunaan CD dan flashdisk.
3.

Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaraan
Levie dan Lentz (Jalinus & Ambiyar, 2016) mengemukakan bahwa

fungsi media adalah membuat siswa tertarik dan menikmati materi yang
disajikan dalam teks bergambar maupun symbol visual lainnya yang
kemudian

mengarahkan konsentrasi berfikir siswa sehingga pesan atau

informasi yang disampaikan lebih cepat dipahami dan diingat. Begitu juga
disampaikan oleh Hamalik (Jalinus & Ambiyar, 2016) bahwa media dapat
mempengaruhi keadaan psikologi siswa, media dapat meningkatkan motivasi
belajar serta menambah keinginan dan juga minat baru siswa dalam belajar.
Pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan efisien karena lancarnya
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interaksi antara guru dan siswa, penyampaian materi menjadi lebih jelas
sehingga sikap pasif siswa dapat diatasi dengan bantuan media pembelajaran.

B. Model Problem Based Learning
1.

Pengertian Model Problem Based Learning
Problem based learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah

(PBM) adalah pembelajaran yang menempatkan siswa untuk berperan aktif
dalam memecahkan masalah sehari-hari dimana dalam proses pembelajaran,
masalah adalah hal yang pertama. Menurut Sujana dan Supandi dalam
(Trygu, 2020) pembelajaran berbasis pemecahan masalah adalah model
pembelajaran yang sesuai untuk semua mata pelajaran pada jenjang
pendidikan apapun. Sedangkan Rusman dalam (Trygu, 2020) menambahkan
bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir
siswa dalam menalar, mengkomunikasikan, dan mengkoneksikan. Firdawati
(2020) mengatakan bahwa penyampaian pengetahuan oleh siswa bukan
menjadi tujuan utama dalam model pembelajaran problem based learning,
melainkan siswa yang akan membangun sendiri pengetahuannya secara
mandiri dan aktif sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam
memecahkan masalah dan berpikir kritis.
2.

Karakteristik Model Problem Based Learning
Menurut Tan (2003) karakteristik problem based learning, antara lain:
a.

Belajar dimulai dengan suatu masalah.

b.

Masalah yang diberikan adalah integrasi konsep dari dunia nyata
yang berhubungan dengan peserta didik.

c.

Membangun pengetahuan berdasarkan masalah bukan berdasarkan
disiplin ilmu yang sudah ada.

d.

Peserta didik diberi tanggung jawab yang besar dalam membentuk
dan menjalankan sendiri proses belajar mereka secara langsung.

e.

Menggunakan lingkup kelompok kecil
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f.

Skill atau keterampilan peserta didik dibentuk dengan tuntutan
membuat sendiri suatu produk atau kinerja dari apa yang telah
mereka pelajari.
Kemudian al-Tabany dalam Trygu (2020) mengatakan bahwa ada 3

ciri utama dalam pembelajaran berbasis pemecahan masalah, yaitu :
a.

Dalam proses pembelajaran siswa harus berperan aktif dalam
mencari, berkomunikasi, berpikir, mengolah data serta memberi
kesimpulan. Tidak hanya melihat, mendengar, mencatat dan
menghafal materi saja.

3.

b.

Diarahkan untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran.

c.

Dilakukan pendekatan ilmiah dalam pemecahan masalah.

Kelebihan Problem Based Learning
Menurut Shoimin dalam (Fauzia, 2018) ada beberapa kelebihan model

problem based learning antara lain :
a.

Melatih siswa untuk mampu dalam memecahkan masalah dalam
kehidupan nyata.

b.

Siswa dilatih untuk mampu mengembangkan pengetahuannya pada
proses pembelajaran.

c.

Siswa lebih sering melakukan kegiatan ilmiah bersama kelompok
belajarnya.

d.

Siswa terbiasa mandiri dalam mencari sumber belajar.

e.

Siswa dilatih untuk mampu mengevaluasi hasil kerjanya sendiri.

f.

Melatih keterampilan berkomunikasi siswa melalui diskusi dan
presentasi hasil kerja.

4.

Kekurangan Problem Based Learning
Shoimin dalam Fauzia (2018) juga menyampaikan kekurangan dari

model problem based learning, antara lain :
a.

Beberapa

pokok

bahasan

tidak

dapat

menerapkan

model

pembelajaran ini, ada pokok bahasan di mana guru harus berperan
aktif.
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b.

Akan ada kesulitan dalam membagi tugas pada suatu kelas yang
memiliki tingkat keragaman yang tinggi.

5.

Langkah-langkah Model Problem Based Learning
Model pembelajaran berbasis masalah melalui lima tahap yang

dimulai dengan guru mengorientasikan siswa terhadap masalah yang akan
dipecahkan dan diakhiri dengan analisis dan evaluasi siswa terhadap
pekerjaannya sendiri.
Tabel 2. 1 Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah
Tahap

Aktivitas Guru dan Siswa

Tahap 1 Mengorientasikan Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
masalah kepada siswa

mendeskripsikan kebutuhan, dan memotivasi
siswa

untuk

terlibat

pada

kegiatan

pemecahan masalah.
Tahap 2 Mengorganisasikan Guru membantu siswa untuk mendefinisikan
siswa untuk belajar

dan mengorganisasikan pembelajaran yang
berkaitan dengan masalah

yang sudah

diorientasikan.
Tahap

3

investigasi

Membimbing Guru

mendorong

individual mengumpulkan

maupun kelompok

siswa

informasi

yang

untuk
sesuai

kemudian melakukan eksperimen untuk
menemukan menemukan kejelasan yang
digunakan dalam memecahkan masalah

Tahap 4 Mengembangkan Guru membantu siswa merencanakan dan
dan mempresentasikan hasil menyiapkan hasil dari pemecahan masalah
kerja

dalam bentu laporan, video, maupun modelmodel.

Tahap

5

Analisis

dan Guru membantu siswa untuk melakukan

evaluasi proses pemecahan refleksi
masalah

atau

evaluasi

terhadap

proses

pemecahan masalah yang dilakukan.
Arends dalam (Fauzia, 2018)
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C. Augmented Reality
1.

Sejarah Augmented Reality
Seorang sinematografer bernama Morton Heilig pertama kali

membuka sejarah Augmented Reality pada tahun 1957, ia berfikir untuk
mengefektifkan semua indera penonton bioskop agar penonton bisa terbawa
kedalam aktivitas pada pertunjukan di layar bioskop. Sehingga Heilig
menciptakan dan mematenkan sensorama dengan visual, getaran dan bau,
sensorama adalah sebuah simulator. Kemudian Pada tahun 1975, pertama
kali dibangun sebuah ruangan yang dinamakan video place, ruangan ini
memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan benda-benda virtual
yang diciptakan oleh Myron Krueger. Kemudian, pada tahun 1992 diterapkan
Augmented Reality untuk membantu pekerja merakit kabel dalam pesawat
oleh Tomo Caudell dan David Mizell dari Boeng. Mereka juga membahas
keuntungan Augmented Reality dibanding Virtual Reality. Kemudian salah
satu fungsi system AR dikembangkan oleh LB Rosenberg pada tahun yang
sama yang disebut virtual fixtures. Virtual fixtures ini digunakan di Angkatan
Udara AS Amstrong Labs dan menunjukkan manfaatnya pada manusia. Pada
tahun yang sama juga, pertama kalinya diperkenalkan Major Paper untuk
perkembangan Prototype AR oleh Steven Feiner, Doree Seligmann dan Blair
Maclntyre (Pramono, 2013).
Augmented Reality pada aplikasi mobile semakin berkembang setelah
Bruce Thomes mengembangkan mobile AR pertama kali pada tahun 2000.
Seperti Wikitude AR Travel Guide diluncurkan pada tahun 2008. Aplikasi
dengan teknologi sistem Augmented Reality semakin banyak diciptakan
seiring

dengan

perkembangannya.

Berbagai

bidang

yang

sudah

mengaplikasikan teknologi AR diantaranya di bidang kedokteran, pendidikan,
hiburan, latihan militer, engineering design dan untuk media promosi.
2.

Konsep Augmented Reality
Menurut Ronald T. Azuma (Fathony, 2020) Augmented Reality adalah

gabungan antara objek virtual dengan objek nyata yang merupakan
pengalaman interaktif dari lingkungan dunia nyata, dimana objek yang berada
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di dunia nyata "ditambah" oleh informasi persepsi yang dihasilkan
komputer. Augmented Reality (AR) atau realitas tertambah adalah sebuah
teknologi dengan gabungan objek komputer dua dimensi atau tiga dimensi.
Kedalam lingkungan nyata secara real time. (Cihuy, 2019) Augmented Reality
adalah kebalikan dari Virtual Reality. jika konsep AR adalah menambahkan
konsep virtual kedalam dunia nyata, VR membawa pengguna kedalam
lingkungan yang sama sekali baru, secara keseluruhan pengguna berada di
dalam lingkungan maya dan tidak dapat melihat lingkungan nyata
disekitarnya.(Ismayani, 2020)

Gambar 2. 1 Contoh Augmented Reality (Burhanudin, 2017)
3.

Kelebihan dan Kekurangan Augmented Reality
Kelebihan dan kekurangan pasti ditemukan dalam setiap system

teknologi yang dibangun, tak terkecuali Augmented Reality. Kelebihan dari
sistem berbasis AR ini adalah media pembelajaran menjadi lebih interaktif,
efektif, mudah untuk dioperasikan serta dapat dibangun dengan software
gratis sehingga biaya yang dibutuhkan lebih sedikit. Tetapi media ini
memiliki sensitifitas terhadap perubahan sudut pandang, belum terlalu banyak
peneliti yang membuat media ini serta perlu menyediakan ruang memori yang
lumayan besar untuk memasang aplikasi ini.(Hakim, 2018)
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D. Android
1.

Pengertian Android
Kata Android diambil dari istilah bahasa Inggris yang artinya “Robot

yang menyerupai manusia”, arti kata Android juga dicerminkan dari logo
Android itu sendiri yaitu seperti robot berwarna hijau (Satyaputra, 2014).
Sedangkan menurut Wikipedia (Rahadi, 2014) Android dirancang untuk
perangkat seluler dan merupakan sistem operasi berbasis Linux, perangkat
seluler yang dimaksud berupa layar sentuh seperti telepon pintar dan
komputer tablet. Android

menyediakan platform terbuka bagi para

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, google inc.
Membeli android inc. Yang merupakan pendatang baru yang membuat piranti
lunak

untuk

ponsel

atau

smartphone.

Kemudian

untuk

dalam

mengembangkan android, dibentuk oleh Open Handset Alliance, konsorsium
dari 34 perusahaan piranti keras, piranti lunak dan telekomunikasi, termasuk
Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-mobile, dan Nvidia.(Karman et
al., 2019)
2.

Kelebihan Android
a.

Open source. Pengguna dapat membuat aplikasi sendiri di Android
dengan framework yang gratis.

b.

Multitasking. Beberapa aplikasi bisa dijalankan bersamaan, misalnya
ketika sedang browsing Android juga bisa memutar lagu.

c.

Notifikasi. Adanya pemberitahuan aktif social media atau keluhan
yang terjadi pada Android.

d.

Bukan Milik Pribadi. Dari awal pengembangannya Android bukan
hanya milik Google tetapi milik bersama dari beberapa pemilik
handset terkenal

e.

Widget. Terdapat interface pada layar utama yang memudahkan
pengguna mengakses informasi dengan cepat, pada Google Play
terdapat banyak aplikasi yang bisa diunduh dengan gratis atau
berbayar.
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3.

Kelemahan Android
a.

Koneksi internet. Fungsi Android sebagai smartphone akan hilang
jika koneksi internet dimatikan dan akan berfungsi seperti ponsel
biasa

b.

Iklan. Pada aplikasi selain bawaan Android sendiri, hampir selalu
muncul iklan yang sering mengganggu aktivitas pengguna.
(Arisandy, n.d.)

E. Getaran
Benda yang bergerak melalui titik kesetimbangan dan gerakannya
bolak balik secara teratur adalah benda yang sedang bergetar. Gambar diatas
adalah contoh dari peristiwa getaran, awalnya bandul tersebut diam pada
kedudukan O atau dikatakan kedudukan setimbang. Bandul kemudian diberi
simpangan kecil, ditarik hingga berada di kedudukan A. bandul akan bergerak
bolak balik secara teratur melalui titik A-O-B-O-A setelah bandul dilepas dari
simpangan pada kedudukan A (Zubaidah et al., 2017).

F. Gelombang
Ada dua jenis gelombang yang dibedakan berdasarkan energinya,
yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang
mekanis adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat,
contohnya gelombang air, gelombang tali, dan gelombang bunyi. Sebaliknya
dengan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk
merambat, contohnya gelombang cahaya. Tapi disini peneliti hanya
membahas tentang gelombang mekanis. Gelombang mekanis dibedakan
menjadi dua jenis berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, yaitu
gelombang transversal dan gelombang longitudinal (Zubaidah et al., 2017).
1.

Gelombang Transversal
Gelombang transversal adalah gelombang yang rambatannya tegak

lurus terhadap arah getarnya. Seperti yang terlihat pada gambar, panjang satu
gelombang tersusun atas satu bukit dan satu lembah gelombang yang

16

dilambangkan dengan λ (lambda). Amplitudo adalah simpangan terbesar
gelombang (Bb pada gambar). Periode gelombang (T) adalah waktu yang
diperlukan untuk menempuh satu gelombang penuh, sedangkan frekuensi (f)
adalah banyaknya gelombang dalam satu sekon (Zubaidah et al., 2017).

Gambar 2. 2 Gelombang Transversal
2.

Gelombang Longitudinal

Gambar 2. 3 Gelombang Longitudinal
Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getar
mediumnya sejajar dengan arah rambatannya, satu gelombang longitudinal
tersusun atas satu rapatan dan satu renggangan. Contoh penerapannya adalah
pada gelombang bunyi (Zubaidah et al., 2017).

G. Penelitian Relevan
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang
telah dilakukan oleh :
1.

Apriliani et al (2020) dalam penelitian mereka yang berjudul “Media
Pembelajaran Berbasis Android dengan Teknologi Augmented Reality
Menggunakan Metode Jan Van Den Akker pada Materi Alat Optik”,
menyimpulkan bahwa dalam proses pengembangan media pembelajaran
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ini menggunakan model development studies menurut Akker dengan
melalui 4 tahap, yaitu : tahap Preliminary Research, tahap Prototyping
Stage, tahap Summative Evaluation, dan Systematic Reflection and
Documentation. Pada penelitian ini dihasilkan media pembelajaran yang
layak, efektif dan praktis.
Perbedaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian yang
peneliti lakukan adalah pada materi dan model pengembangan. Materi
yang peneliti lakukan adalah materi Gelombang cahaya, dan model
pengembangan yang peneliti lakukan adalah model ADDIE (Analisys,
Design, Development, Implementation, and Evaluation).
2.

Sabila Nur Afifah, dkk. (Afifah et al., 2020). Dalam penelitian mereka
yang berjudul “Kelayakan Konten dan Tampilan Bahan Ajar Augmented
Reality pada Materi Teori Kinetik Gas”, peneitian ini dilakukan 4 tahap
dengan metode Design Based Research dengan tahapan pertama
identifikasi dan analisis masalah, kemudian tahap pengembangan desain
bahan ajar, uji coba dan perbaikan, dan tahap refleksi. Produk yang
dihasilkan adalah buku cetak dan aplikasi berplatform Android yang
dapat memvisualisasikan gambar-gambar 2 dimensi menjadi gambargambar 3 dimensi bergerak maupun video. Produk yang dihasilkan layak
secara konten dan tampilan.
Perbedaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian yang
peneliti lakukan adalah pada materi dan model pengembangan. Materi
yang peneliti lakukan adalah materi Gelombang cahaya, dan model
pengembangan yang peneliti lakukan adalah model ADDIE (Analisys,
Design, Development, Implementation, and Evaluation).

3.

Wisnu Nandyansah dan Nadi Suprapto (Nandyansah et al., 2019). Judul
penelitian mereka adalah “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis
Augmented Reality untuk Melatihkan Keterampilan Berpikir Abstrak
pada Materi Model Atom”, Penelitian ini merupakan jenis penelitian
pengembangan dengan menggunakan model ADDIE (Analysis, Design,
Develop,

Implementation,

Evaluation).

Produk

yang

dihasilkan
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dinyatakan layak karena telah memenuhi kriteria validitas, kepraktisan,
dan keefektifan. Pada kriteria validitas memperoleh persentase 90,47%
pada kategori sangat valid untuk aspek media dan persentase 90,00%
pada kategori sangat valid untuk aspek materi. Pada kriteria kepraktisan
memperoleh persentase keterlaksanaan pembelajaran sebesar 98,14%
dengan kategori sangat baik. Pada kriteria keefektifan yang terdiri
persentase keterampilan berpikir abstrak pada rentang 66,67% - 100%
(pengontrolan variabel 100% dengan kategori sangat baik, penalaran
proporsional 100% dengan kategori sangat baik, penalaran probabilistik
66,67% dengan kategori baik, penalaran kombinatorial 75,76% dengan
kategori baik, dan penalaran korelasional 66,67% dengan kategori baik)
dan persentase respon siswa sebesar 92,76% dengan kategori sangat baik.
Perbedaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian yang
peneliti lakukan adalah pada materi yang digunakan. Materi yang peneliti
lakukan adalah materi Gelombang cahaya.

H. Kerangka Berpikir
Berdasarkan latar belakang dan kajian teori diatas maka dapat
diajukan sebuah kerangka berfikir sebagai berikut:
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Gambar 2. 4 Skema Kerangka Berpikir

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kelas VIII A MTs N 8 Muaro Jambi untuk
melakukan observasi, wawancara untuk analisis kebutuhan, dan uji coba
produk. Sementara proses validasi produk dilakukan di kampus UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.

B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan Research And
Development (R&D). Penelitian pengembangan adalah metode penelitian
yang bertujuan untuk

menghasilkan produk dan menguji keefektifannya

(Hanafi, 2017). Penelitian ini menggunakan Model pengembangan ADDIE.
Model ini disusun secara terprogram dengan urutan-uutan kegiatan yang
sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan
sumber belajar yang sesuai dengan kebuthan dan karakteristik pelajar. Model
ini terdiri atas lima langkah, yaitu : analisis (analyze), perancangan (design),
pengembangan (developmant), implementasi (implementation), evaluasi
(evaluation). Tahapan model pengembangan ADDIE secara visual dapat
dilihat pada gambar berikut.
Analyze

Implementation

Evaluation

Development

Gambar 3. 1 Skema ADDIE Model
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Design
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C. Pendekatan dan Prosedur Pengembangan
Berdasarkan kerangka utama tahapan pengembangan model ADDIE,
peneliti

mengembangkannya

menjadi

langkah-langkah

dalam

mengembangkan media pembelajaran berbasis pemecahan masalah dengan
teknologi augmented reality. Berikut merupakan langkah-langkah yang
dikembangkan sesuai dengan model ADDIE :

Gambar 3. 2 Prosedur Pengembangan
1.

Analysis (analisis)
a. Analisis Kebutuhan Guru
Analisis ini dilakukan dengan mewawancarai guru mata pelajaran

untuk menemukan penyebab ketidaksesuaian antara kondisi yang diharapkan
dengan kegiatan pembelajaran yang terjadi dilapangan.
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b. Analisis Karakteristik Siswa
Analisis ini dilakukan dengan mewawancarai waka kesiswaan yang
bertugas di MTs N 8 Muaro Jambi, bertujuan untuk mencari tahu kebutuhan
siswa agar media yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna.
c. Analisis Materi
Analisis dilakukan dengan meninjau kurikulum yang digunakan di
sekolah tempat penelitian, agar media yang dibuat sesuai dengan kompetensi
yang harus dicapai siswa. Juga dilakukan wawancara terhadap guru bidang
study dan penyebaran angket kepada siswa.
2.

Design (rancangan)
Berdasarkan analisis kebutuhan, maka desain yang dapat dibangun

adalah sebagai berikut.
a. Struktur Materi
Struktur materi adalah peta konsep atau susunan mater-materi yang
akan dibahas pada penelitian ini. Adapun materi yang dikembangkan pada
penelitian ini adalah materi getaran dan gelombang.
b. Spesifikasi Produk
Peneliti akan mengembangkan produk dalam bentuk aplikasi media
pembelajaran dengan teknologi augmented reality (video playback) dengan
model pembelajaran berbasis masalah. Aplikasi ini berisi perpaduan antara
teks, video/animasi dan gambar. Gambar dua dimensi akan divisualisasikan
dalam bentuk video sehingga terlihat lebih nyata dan mudah dipahami.
c. Desain Diagram dan Storyboard
Desain diagram dibuat untuk menggambarkan alur proses sistem di
dalam program. Sedangkan Storyboard adalah penggambaran tata letak dan
layout dalam program.
3.

Development (pengembangan)
Tahap selanjutnya dalam pengembangan media pembelajaran adalah

pengembang merealisasikan desain menjadi produk berupa aplikasi media
pembelajaran. Untuk perealisasian media pembelajaran menggunakan
software Unity 3D dan vuforia. Setelah produk terealisasi, pengembang
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membuat instrumen penilaian terhadap produk sesuai dengan tujuan dari
media yang dikembangkan. Tahap selanjutnya adalah validasi produk oleh
para ahli, yaitu kepada ahli materi, media dan guru mata pelajaran untuk
mengetahui kelemahan dan kekurangan media. Apabila kedua ahli dan guru
mata pelajaran tersebut telah menyatakan produk siap untuk dilaksanakan.
Kemudian dilakukan ujicoba pada siswa kelas VIII MTs N 8 Muaro Jambi.
Tahapan pengembangan aplikasi dengan teknologi augmented reality
adalah sebagai berikut :

Gambar 3. 3 Tahapan Pengembangan
D. Teknik Pengumpulan Data
1.

Observasi
Suharsimi Arikunto (Khasanah, 2020) menyatakan bahwa observasi

adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan sistematis dalam
pengamatan secara langsung. Kemudian Margono (Khasanah, 2020)
menambahkan bahwa observasi adalah teknik yang digunakan untuk
mengamati perkembangan yang terjadi dalam lingkungan sosial sehingga
dapat melakukan perubahan terhadap hal yang tidak perlu dilakukan.
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Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi di MTs N 8 Muaro
Jambi saat peneliti menjalankan tugas Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
pada bulan September – Oktober 2020.
2.

Wawancara
Esterberg (2002) dalam (Aprianti & Saman Madeten, 2014)

menyatakan wawancara adalah membangun makna suatu topik dengan
bertukar ide dan informasi dari dua orang yang sengaja bertemu serta
melakukan tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan dan potensi yang harus diteliti, serta untuk mengetahui hal-hal
dari responden yang lebih mendalam.
Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap
waka kesiswaan dan guru mata pelajaran yang bertugas serta siswa/I di MTs
N 8 Muaro Jambi. Wawancara dilakukan untuk mencari data sebagai
pedoman untuk melakukan analisis kebutuhan yang merupakan bagian dari
penelitian dengan model ADDIE.
3.

Angket / Kuisioner
Teknik yang sering digunakan dalam menghimpun data adalah

kuisioner/angket.

Menurut

Sugiyono

(2012),

angket

adalah

teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau
pertanyaan

tertulis

kepada

responden

untuk

dijawabnya.

Kuisioner

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan
pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan responden.
Kuisioner dapat berupa pertanyaan-pernyataan tertutup atau terbuka
(Sugiyono, 2015, hlm. 216).
Dalam hal ini, penggunaan angket bertujuan untuk menghimpun data
berupa kelayakan media ketika validasi yang dilakukan oleh ahli media, ahli
materi, guru mata pelajaran, serta diberikan kepada siswa untuk mengetahui
kelayakan tentang media yang digunakan dan mengetahui kepraktisan dari
penggunaan media pembelajaran yang digunakan.Jenis angket yang
digunakan dalam penelitian ini adalah angket berstruktur.
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Angket berstruktur merupakan angket yang menyediakan beberapa
kemungkinan jawaban. Penggunaan angket ini diberikan kepada guru mata
pelajaran dan siswa. Masing-masing responden akan diberikan angket untuk
mendapatkan penilaian serta kritik dan saran terhadap media pembelajaran
yang dikembangkan guna mendapatkan media yang valid dan praktis.
Responden akan diberikan pilihan jawaban alternative menggunakan skala
penilaian. Skala yang digunakan menggunakan skala likert lima poin dengan
pemaknaan sebagai berikut:
a. “sangat setuju” memiliki poin 5
b. “setuju” memiliki poin 4
c. “netral” memiliki poin 3
d. “tidak setuju” memiliki poin 2
e. “sangat tidak setuju” memiliki poin 1
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Tabel 3. 1 Kisi-kisi Isntrumen Ahli Media
No.
Aspek
1
Desain media

Indikator
Kesesuaian
media
Desain tampilan
Teks
Kualitas gambar

Tombol navigasi

2

3.

Software

Manfaat

Kelancaran
dalam
pengoperasian
Kemudahan
pengoperasian
Komunikatif
Interaktif
Kebermanfaatan
bagi siswa

Sub Indikator
Butir
Kesesuaian
media
1
terhadap
pencapaian
kompetensi
Kesesuaian warna
2
Layout aplikasi
3
Keterbacaan teks
Tata letak teks
Kejelasan video
Ukuran gambar
Kecepatan
kamera
menampilkan video
Desain gambar marker
Tampilan
tombol
navigasi
Tata
letak
tombol
navigasi
Aksebilias
tombol
navigasi

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14,16
17
18
15

Meningkatkan semangat
belajar
Meningkatkan
19
pemahaman siswa
Dimodifikasi dari (Burhanudin, 2017)
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Tabel 3. 2 Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi
No.
Aspek
1
Desain
pembelajaran

2

Materi

Indikator
Tujuan

Penekanan
pembelajaran
Fleksibilitas
Kesesuaian
marker AR dan
video
Isi materi

Keruntutan
materi
Kelengkapan
materi
Evaluasi

3

4.

Manfaat

Sub Indikator
Kesesuaian materi
dengan SK dan KD
Kesesuaian materi
dengan tujuan

Butir
1
2
3
4
5

Masalah sesuai dengan
materi
Getaran
Gelombang

6
7
8
12
13

Kualitas soal

14

Penilaian

15
16
17

Pengenalan AR
Mengatasi
keterbatasan alat
Kebermanfaat
18
bagi guru
Kebermanfaat
19
bagi siswa
Dimodifikasi dari (Burhanudin, 2017)

Uji Coba Produk
a. Tahap Validitas
Kata valid sering diartikan dengan tepat, benar, shahih dan absah.

Menurut Sugiyono (2015) valid berari instrument tersebut (dalam penelitian
pengembangan media pembelajaran) dapat digunakan untuk mengukur apa
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yang seharusnya diukur dan bias menampilkan apa yang harus ditampilkan.
Validitas dalam penelitian ada dua macam yaitu validitas internal dan
validitas eksternal. Tuckman (1998) dalam Sugiyono (2015) mengemukakan
bahwa penelitian dinyatakan mempunyai validitas internal apabila hasil
penelitian merupakan fungsi dari program atau pendekatan penelitian yang
digunakan, dan bukan dari cara lain yang tidak sistematis. Validitas internal
memberikan keyakinan bahwa, bila desain penelitian sudah benar maka hasil
penelitian dapat dipercaya. Sedangkan validitas eksternal Tuckman (1998)
dalamSugiyono (2015) menyatakan hasil penelitian dinyatakan mempunyai
validitas eksternal apabila hasil penelitian dapat diaplikasikan pada dunia
nyata yang menyerupai tempat yang diteliti.
b. Tahap Praktikalitas
Menurut KBBI (2008), praktikalitas berarti bersifat praktis, artinya
mudah dan senang dalam pemakaiannya. Kepraktisan disini adalah praktis
dalam penggunaan media pembelajaran berbasis pemecahan masalah
menggunakan teknologi Augmented Reality pada materi getaran dan
gelombang. Praktikalitas menunjukkan tingkat kepraktisan media. Tahap
praktikalitas setelah media digunakan dalam pembelajaran .penilaian
praktikalitas berdasarkan tanggapan guru mata pelajaran dan siswa
menggunakan angket tanggapan.

E. Teknik Analisis Data
1.

Analisis Data Validitas
a. Analisis data Validitas Ahli
Analisis data angket mengenai tanggapan validator ahli terkait

Pembelajaran Fisika materi gelombang cahaya dengan teknologi Augmented
Reality sebagai media pembelajaran dilakukan dengan teknik deskriptif
persentase. Skor yang diperoleh dari aspek yang dinilai kemudian dihitung
dengan rumus sebagai berikut:
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keterangan:
NP = nilai persentase yang dicari
R

= skor yang diperoleh

SM = skor maksimal (Sugiyono,2012: 176)

Tabel 3. 3 Kriteria Tingkat Kelayakan Media
Kriteria

Interval kriteria

Sangat layak

85%-100%

Layak

70% - 84%

Cukup layak

60% - 69%

Kurang layak

50% - 59%

Tidak layak

<50%
(Arikunto 2012, dalam (Syefrinando et al., 2020)

2.

Analisis Data Praktikalitas
Kepraktisan media diukur berdasarkan hasil penilaian atau tanggapan

dari guru mata pelajaran dan siswa untuk menyatakan dapat tidaknya produk
diterapkan di lapangan. Penilaian produk berdasarkan angket yang telah diisi
oleh praktisi dianalisis untuk mengetahui tingkat kepraktisan dari produk
yang dikembangkan. Analisis kepraktisan menggunakan Skala Likert dengan
langkah-langkah:
a.

Memberikan skor untuk setiap item jawaban sangat setuju (5), setuju (4),
nertral (3), tidak setuju (2), sangat tidak setuju (1).

b.

Menjumlahkan skor total tiap praktisi untuk setiap indikator.

c.

Pemberian nilai kepraktisan dengan cara menggunakan rumus:

Keterangan :
P = Nilai Akhir
f = Perolehan skor
N = Skor maksimum
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Tabel 3. 4 Kategori Praktikalitas Media
Kriteria

Interval kriteria

Sangat praktis

80%<x≤100%

Praktis

60% <x≤ 80%

Cukup praktis

40% <x≤ 60%

Kurang praktis

20% <x≤ 40%

Tidak praktis

0%<x≤20%

Dimodifikasi dari (Riduwan, 2009) dalam (Syefrinando et al., 2020)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian pengembangan ini berupa (1) sebuah aplikasi
media pembelajaran yang dikemas dengan model pembelajaran berbasis
pemecahan masalah atau problem based learning menggunakan teknologi
augmented reality dengan objek video playback pada materi getaran dan
gelombang, (2) penilaian desain materi dan media oleh ahli materi dan ahli
media, (3) penilaian kepraktisan media oleh guru mata pelajaran IPA dan
siswa terhadap aplikasi yang telah dibuat. Aplikasi media pembelajaran AR
video playback ini telah diteliti dan dikembangkan berdasarkan model
pengembangan ADDIE dengan lima tahapan yakni Analysis (analisis), Design
(desain), Development (pengembangan), Implementation (implementasi) dan
evaluation (evaluasi). Namun pada penelitian ini tahap implementasi tidak
dilakukan, peneliti melakukan uji coba aplikasi media terbatas pada uji coba
kelompok kecil pada siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muaro
Jambi.
Adapun hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan
adalah sebagai berikut.
1.

Analysis (analisis)
a. Analisis kebutuhan guru dan siswa
Analisis kebutuhan guru dilakukan untuk mengetahui situasi dan

kondisi kegiatan pembelajaran IPA khususnya pada bab fisika sebelum
menggunakan aplikasi media pembelajaran berbasis pemecahan masalah
menggunakan teknologi AR video playback, dengan demikian kelemahan
pada proses belajar mengajar dapat diketahui dan menjadi tolak ukur dalam
mengembangkan media sehingga aplikasi media pembelajaran yang
dihasilkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar selanjutnya.
Wawancara dilakukan terhadap seorang guru mata pelajaran IPA dan
didapatkan hasil :
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Tabel 4. 1 Hasil Wawancara Guru Terhadap Kebutuhan Pembelajaran
NO
1.

Pertanyaan
Sebagaimana
kurikulum

kita

sekarang

Guru
ketahui Secara pribadi, saya sebagai guru
adalah sudah menerapkan kurikulum 2013

kurikulum k-13 revisi. Apakah revisi
kurikulum

tersebut

sudah

diterapkan disekolah ini?
2.

Ketika PBM dikelas, proses Saya
seperti apa yang ibu lakukan?

yang

mengenalkan

masalahnya

berhubungan

kehidupan

dengan

sehari-hari

materinya,

diskusi

dan

kemudian

dijelaskan dengan peta konsep.
Melatih

siswa

untuk

berfikir

terlebih dahulu
3.

Apakah

siswa

mengalami Kesulitan kembali kepada anak

kesulitan dalam pembelajaran?

yang

memiliki

berbeda-beda.
kesulitannya
keberanian

kemampuan

Secara
adalah

dari

umum
perlunya

masing-masing

siswa ketika berdiskusi.
4.

Apa saja kendala lain dalam Kendala lain karena pembelajaran
pembelajarann?

IPA

ini

sendiri

sangat

membutuhkan praktik, sementara
fasilitas laboratorium disini tidak
ada. Sehingga sebisa mungkin saya
seorang pendidik mengkondisikan
hal itu.
5.

Selain buku paket, bahan ajar Selain

lkpd,

biasanya

saya

dan media apa yang bisa memberikan PDF (buku digital) ke
digunakan?

siswa, terkadang juga video yang

NO

Pertanyaan

Guru
saya buat sendiri, media lain seperti
karton, sticky note, pohon masalah,
dll.

6.

Apakah penggunaan bahan ajar Sebenarnya dalam kondisi saat ini
dan

media

pada

saat penggunaan video lebih efektif,

pembelajaran sudah efektif?

tetapi terkadang terkendala sinyal
dan juga kuota.

7.

Bahan ajar dan media apa yang Saya
dibutuhkan

siswa

rasa

sudah

lumayan

dalam mencukupi untuk bahan ajar, hanya

pembelajaran?

saja untuk fasilitas labor yang
belum ada.

8.

Menurut anda seberapa besar Untuk

satu

kelas

yang

bisa

keberhasilan bahan ajar dan dikatakan unggul, 70-75% nilai
media yang digunakan untuk siswa sudah diatas rata-rata. Tetapi
proses pembelajaran?

untuk dikelas lain bisa dikatakan
hanya

50%

saja

yang

bisa

mencapai diatas rata-rata.
9.

Seberapa

sering

menggunakan

laptop

anda Sangat sering, kecuali jika ada
atau kendala tertentu.

computer dalam pembelajaran?
10.

Apakah ada permasalahan lain Keluhan anak-anak bagaimana jika
yang

ditemukan

selama IPA ini hanya biologi, karena

mengajar? Terutama tentang kesulitan dalam pengolahan angka
materi?

(kemampuan

mtk)

dan

juga

kemampuan menggunakan rumus
serta konsep dasar yang masih
kurang.
Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru mata pelajaran
IPA MTsN 8 muaro jambi mengenai kebutuhan dalam proses pembelajaran
yang tertera pada tabel 4.1 di atas, maka analisis peneliti yaitu guru sudah

menggunakan beberapa bahan ajar untuk menunjang kegiatan pembelajaran,
tetapi karakteristik pembelajaran IPA membutuhkan praktik sementara
sekolah belum memiliki fasilitas laboratorium. Hal ini menyebabkan
kurangnya pemahaman konsep dasar siswa, sehingga siswa diberatkan
dengan anggapan bahwa pembelajaran IPA khususnya pada bab fisika hanya
tentang menghitung dan rumus saja. Sehingga pembelajaran IPA pada bab
fisika kurang diminati siswa dan berdampak pada nilai ketuntasan 60-65%
siswa yang bisa menuntaskan pembelajaran, sedangkan sisanya belum bisa
menuntaskan pembelajaran.
Analisis kebutuhan siswa dilakukan untuk mengetahui situasi dan
kondisi kegiatan pembelajaran IPA khususnya pada bab fisika sebelum
menggunakan aplikasi media pembelajaran berbasis pemecahan masalah
menggunakan teknologi AR video playback, dengan demikian kelemahan
pada proses belajar mengajar dapat diketahui dan menjadi tolak ukur dalam
mengembangkan media sehingga aplikasi media pembelajaran yang
dihasilkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar selanjutnya.
Rangkuman hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap siswa sebagai
berikut.

Tabel 4. 2 Hasil Wawancara Siswa Terhadap Kebutuhan Pembelajaran
No
1.

Pertanyaan
Apakah

kurikulum

Jawaban
yang Sebagian besar siswa menjawab sudah

berjalan di sekolah sudah baik
maksimal?
2.

Bagaimana

menurut kegiatan pembelajaran cukup mudah

pendapatmu

dengan dimengerti, namun pada bab fisika

kegiatan pembelajaran yang masih sulit dimengerti.
telah dilakukan?
3.

Model pembelajaran seperti Biasanya
apa yang biasanya guru menjelaskan

guru

memberikan

materi,

tanya

dan
jawab

No

Pertanyaan
mata

pelajaran

terapkan?

Jawaban
fisika kemudian

Apakah

kesulitan

guru

memberikan

tugas

ada sesuai dengan materi. Kesulitan pada
dengan bab fisika.

penggunaan model tersebut?
4.

Bahan ajar seperti apa yang Bahan
biasanya

guru

pelajaran

IPA

ajar

berupa

buku,

LKPD

mata maupun gambar-gambar dan video.
gunakan Mengharapkan bahan ajar yang lebih

untuk mengajar ? bahan ajar menarik dan membantu memahami
seperti

apa

yang

kalian materi terutama bab fisika.

harapkan?
5.

Bagaimana

hasil

belajar Cukup bagus pada bab biologi

pada mata pelajaran IPA?
6.

Masalah
sering

apa

saja

ditemui

pembelajaran

yang Selama

pembelajaran

IPA

cukup

selama mudah dipahami pada bab biologi,
IPA, tetapi sering ditemui masalah pada bab

khususnya pada bab fisika?

fisika, perlu dipahami berulang-ulang,
apalagi bagian memahami rumus.

7.

Seberapa

sering

guru Sangat sering

menggunakan laptop atau
computer

dalam

pembelajaran?
Berdasarkan hasil wawancara awal dengan siswa MTsN 8 muaro
jambi mengenai kebutuhan dalam pembelajaran yang tertera pada tabel 4.2 di
atas, maka analisis peneliti yaitu anggapan siswa tentang pelajaran fisika yang
sulit sehingga menyebabkan kurangnya minat siswa terhadap pelajaran fisika
serta model pembelajaran dan bahan ajar yang belum mendukung dalam
memotivasi dan membantu siswa dalam memahami materi fisika. Siswa
berharap adanya media pembelajaran yang tidak hanya menarik tetapi dapat
membantu siswa dalam prosesnya memahami materi fisika, sehinga dapat
memberikan anggapan kepada siswa yang lebih baik terhadap materi fisika

untuk meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar. Guru sudah
menggunakan bahan ajar berupa teks, gambar, maupun video. Akan tetapi
komponen tersebut disajikan kepada siswa dengan cara terpisah. Maka dari
itu, peneliti mengembangkan media pembelajaran menggunakan teknologi
augmented reality video playback yang mana penyajian materi berupa teks,
gambar maupun video dikemas menjadi satu, materi berupa gambar
divisualisasikan dalam bentuk video sehingga objek dua dimensi dapat
terlihat lebih nyata dan media pembelajaran yang dihasilkan lebih interaktif.
Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran

.

b. Analisis Karakteristik Siswa
Untuk mengetahui keadaan siswa yang berada di MTs N 8 Muaro
Jambi dilakukan analisis karakteristik siswa, dengan demikian karakteristik
siswa dapat menjadi acuan peneliti dalam mengembangkan media
pembelajaran. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Waka
Kesiswaan di sekolah :

Tabel 4. 3 Hasil Wawancara Waka Kesiswaan Terhadap Karakteristik Siswa
No.
1.

Pertanyaan

Jawaban

Tingkat usia siswa yang berada 13 – 14 tahun
di kelas VIII berkisar pada usia?

2.

Bagaimana

pembagian

kelas Sudah bervariasi berdasarkan nilai

peserta didik, sudah bervariasi siswa di SD, kemudian dibagi rata
atau belum, baik itu dari gender, dengan kemampuan yang bervariasi
suku

serta

riwayat di setiap kelasnya.

pendidikannya?
3.

Bagaimana

motivasi/minat Secara umum motivasi atau minat

belajar

dalam

siswa

pembelajaran IPA?

proses belajar siswa masih kurang karena
berbagai macam latar belakang
siswa, sehingga butuh stimulus
yang tepat dari pendidik.

No.
4.

Pertanyaan

Jawaban

Apakah siswa mempunyai gaya Iya, tentunya setiap siswa punya
belajar

yang

berbeda-beda gaya belajar yang berbeda.

(visual, audio, audio visual)?
5.

Apakah siswa sudah terbiasa Agak kurang terbiasa, karena masih
menggunakan teknologi dalam dikhawatirkan
proses pembelajaran?

teknologi

tidak

penggunaan
dimanfaatkan

dengan baik oleh siswa.
6.

Bagaimana respon siswa pada Siswa tentu merasa senang dengan
saat pembelajaran berlangsung metode ataupun penyajian materi
terhadap

pengetahuan

dan yang baru dan menarik.

teknologi baru yang digunakan
oleh guru?
7.

Apakah

sekolah

dilengkapi Ada, dengan 2 infocus dan 9

dengan laboratorium computer, komputer.
laptop dan infocus?
Kesimpulan peneliti berdasarkan tabel 4.2 di atas, pembagian kelas
siswa sudah divariasikan berdasarkan hasil belajar dan juga gender. Secara
umum, motivasi belajar siswa masih rendah, maka dari itu sangat dibutuhkan
stimulus yang tepat dari pendidik salah satunya menggunakan media
pembelajaran yang tepat dengan karakteristik siswa. Siswa sangat tertarik
dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, tetapi penggunaan
teknologi seperti smartphone masih dikhawatirkan jika nantinya tidak
dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. Maka dari itu, penggunaan teknologi
dalam pembelajaran juga membutuhkan rancangan yang sesuai agar tidak
disalah gunakan.
c.

Analisis Materi
Pada penelitian pengembangan ini, materi yang akan dibahas peneliti

adalah materi getaran dan gelombang. Materi ini dipilih menjadi materi yang
dikembangkan pada media ini berdasarkan analisis kebutuhan materi dengan
menyebarkan angket kepada siswa. Selain itu juga, materi ini sangat penting

untuk dipahami dan dikuasai dengan baik. Dengan memahami materi getaran
dan gelombang akan membantu siswa memahami materi fisika yang lain
seperti materi bunyi, cahaya, dan optik. Hasil angket siswa adalah sebagai
berikut.

Tabel 4. 4 Hasil Angket Siswa Terhadap Materi
NO
1.

2.

Jumlah

Aspek

(13 siswa)

Persentase

Apakah materi IPA adalah materi yang sulit untuk di pahami?
Ya

5

38,5

Tidak

8

61,5

Dari beberapa materi IPA di kelas VIII, materi apa yang menurut
anda sulit untuk dipahami?

3.

Tekanan zat

1

7,7

Getaran dan gelombang

8

61,5

Cahaya dan alat optic

4

30,8

Apakah penjelasan guru sudah cukup bagi anda untuk
memahami materi IPA?
Sudah

7

53,8

Belum

6

46,2

Kesulitan seperti apa yang sering ditemui pada saat pembelajaran
sedang berlangsung?

5.

Pemahaman materi

5

38,5

Pemahaman konsep

6

46,2

Pemahaman soal

2

15,4

Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman
anda?
Mencari dibuku cetak

0

0

Mencari di internet

12

92,3

Mencari berbagai literature

1

7,7

NO
6.

Aspek

Jumlah
(13 siswa)

Persentase

Harapan apa yang anda harapkan agar kesulitan memahami
materi IPA dapat terselesaikan dengan baik?
Adanya buku pendukung pembelajaran
Adanya media pembelajaran tentang
IPA lengkap (foto, video, animasi dll)
Perbanyak latihan soal

7.

1

7,7

12

92,3

0

0

Apakah anda memiliki smartphone?
Ya

12

92,3

Tidak

1

7,7

Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada siswa MTs N 8 Muaro
Jambi mengenai materi IPA pada bab fisika kelas VIII maka didapatkan hasil
yang tertera pada tabel 4.4 dan dapat dianalisis bahwa siswa masih
mengalami kesulitan dalam mempelajari fisika, kurangnya sumber belajar
membuat siswa cenderung mencari informasil melalui internet yang belum
diketahui kebenarannya, karena hampir seluruh siswa memiliki smartphone.
Ketika ditanya tentang harapan siswa untuk membantu mengatasi kesulitan
dalam pembelajaran, siswa berharap adanya media pembelajaran yang
lengkap dengan gabungan antara audio dan visual dengan akses yang mudah
tentunya sehingga dapat digunakan siswa dalam pembelajaran secara mandiri.
2.

Design (desain)
Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah melakukan tahap analisis

adalah tahap desain. Tahap ini dilakukan untuk merancang media
pembelajaran, media dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan
sebelumnya. Adapun yang dilakukan pada tahap ini yaitu:
1. Struktur Materi
Materi pada pengembangan media ini adalah materi getaran dan
gelombang, penguatan materi disusun dengan gabungan teks serta gambar
yang diteruskan menjadi video melalui kamera AR. Berikut adalah peta
konsep materi yang termuat dalam pengembangan media ini.

Gambar 4. 1 Struktur Materi
2.

Spesifikasi Media
Media pembelajaran ini dibuat dengan aplikasi Unity 3D 2018, SDK

dan JDK serta vuforia yang menjadi pendukung dalam mengembangkan
teknologi augmented reality video playback. Sedangkan perangkat lunak
yang dipilih untuk script atau pengkodean, pengembang menggunakan
monodevelop 2017 dan untuk desain tampilan menggunakan aplikasi power
point 2010. Produk yang dikembangkan berupa aplikasi augmented reality
video playback dengan rancangan model pembelajaran berbasis masalah pada
platform android dan marker AR.
3.

Desain Diagram dan Storyboard
Realisasi media dilakukan dengan mengembangkan desain diagram

alir dan Storyboard. Tampilan desain diagram alir dan Storyboard dapat
dilihat sebagai berikut.
a. Desain Diagram
Desain diagram dibuat untuk menggambarkan alur proses sistem di
dalam program. Alur ini mempunyai peran penting agar media bisa selaras
dengan model dan tujuan pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat

berjalan secara runtut. Desain diagram pada media pembelajaran ini dapat
dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 2 Desain Diagram Umum
b. Desain Storyboard
Desain

storyboard

merupakan

rancangan

awal

yang

dibuat

berdasarkan diagram umum untuk menggambarkan tata letak dalam program.
Berikut storyboard media pembelajaran dalam penelitian ini.

Tabel 4. 5 Desain Storyboard
Desain

Keterangan
Pertama kali logo unity akan
ditampilkan pada splash screen
sebagai

branding

kemudian

aplikasi,

ditampilkan

cover

media yang terdiri dari Judul dan
logo

UIN

Sulthan

Thaha

Saifuddin Jambi. Kemudian klik
tombol start untuk memulai.
Terdapat logo, tombol halaman
KD dan tujuan, halaman problem,
halaman
latihan

penguatan
dan

tombol

materi,
halaman

profil.

Pada halaman KD dan tujuan
terdapat logo, judul halaman,
tombol home, tombol info dan
tombol keluar, tentunya juga
berisi tentang kompetensi dasar
dan tujuan pembelajaran dari
judul materi yang dikembangkan
pada media ini.

Desain

Keterangan
Pada

halaman

problem

juga

terdapat logo, judul halaman,
tombol home (kembali ke menu
utama), tombol info dan tombol
keluar, terdapat 5 sub menu yang
mengacu pada model PBM atau
PBL.

Terdapat logo di pojok kiri atas,
kemudian judul halaman dan isi
materi pembelajaran. Pada bagian
atas kanan terdapat tombol home,
info dan tombol keluar. Juga
terdapat halaman materi di bagian
tengah bawah dan 2 tombol
lainnya

untuk

halaman

kembali

sebelumnya

ke
dan

selanjutnya.
Pada halaman materi, terdapat 3
tombol AR pada halaman yang
berbeda-beda.

Desain

Keterangan
Kamera device akan langsung
terbuka

pada

saat

mengklik

tombol augmented reality getaran
dan gelombang. Juga terdapat
tombol home untuk kembali ke
halaman menu utama, tombol
info,

tombol

kembali

untuk

kembali ke halaman materi dan
tombol keluar. Pada halaman load
kamera

ketika

kamera

pada

device diarahkan ke marker maka
akan muncul video playback.
Berisi soal pilihan ganda yang
didesain seperti kuis. Terdapat
judul dan logo, kemudian menu,
tombol home, info serta tpmbol
keluar di bagian kanan atas. Juga
terdapat skor di bagian bawah,
yang

akan

pengguna

bertambah
mengklik

jawaban yang benar.

jika
pilihan

Desain

Keterangan
Terdapat judul, logo, tombol
menu, info dan tombol keluar di
bagian atas dan 3 tombol di
bawah yaitu tombol menuju profil
pengembang, pembimbing dan
validator.

Pada halaman info, terdapat juga
logo, judul halaman serta 3
tombol yaitu tombol home, info
dan tombol keluar. Kemudian
berisi tentang informasi mengenai
fungsi tombol.

3.

Development (pengembangan)
Pada tahap pengembangan, media pembelajaran dikembangkan

dengan merealisasikan desain tata letak dan alur program yang telah
dirancang sebelumnya. Setelah produk berhasil direalisasikan, produk
selanjutnya divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Berikut ini tahapan
pengembangan yang dilakukan :
a. Pengembangan Produk
Pengembangan produk adalah kegiatan merealisasikan desain dan alur
program dengan bantuan beberapa perangkat lunak. Adapun perangkat lunak
yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran ini adalah unity
3d 2018, vuforia, monodevelop 2017, SDK, JDK dan android studio pada
windows 2010. Tahapan ini menghasilkan media pembelajaran dalam bentuk

aplikasi pada platform android.

Hasil dari pengembangan produk sesuai

dengan desain diagram dan storyboard adalah sebagai berikut.
1) Halaman Menu Start dan Menu Utama
Hasil pengembangan menu start dan menu utama (home) pada media
pembelajaran ini dapat digambarkan pada diagram berikut.

Gambar 4. 3 Diagram Khusus Menu Utama
Dari diagram tersebut, dapat diketahui bahwa perlu menginstal
aplikasi terlebih dahulu sebelum memulai program. Saat membuka aplikasi,
akan ditampilkan logo unity 3d sebagai branding aplikasi dan dilanjutkan
dengan menampilkan menu start, kemudian menampilkan menu utama
dengan lima pilihan sub menu. Jika tombol exit diklik, maka program akan
berakhir. Visual hasil pengembangan produk pada menu start dan menu
utama dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 4 Tampilan Menu Start

Gambar 4. 5 Tampilan Menu Utama
Terdapat tombol start untuk menampilkan menu utama dan tombol
exit untuk mengakhiri program. Pada menu utama juga terdapat tombol exit
dan sub menu dengan lima tombol untuk menampilkan halaman yang
dimaksud.
2) Halaman KD – Tujuan dan Halaman Problem
Hasil

pengembangan

halaman

KD

dan

tujuan

pembelajaran ini dapat digambarkan pada diagram berikut.

pada

media

Gambar 4. 6 Diagram Khusus Menu KD dan Problem
Diagram di atas, menggambarkan ketika memilih menu KD ataupun
menu problem, terdapat tombol info dan juga tombol exit. Hasil
pengembangan pada halaman KD dan halaman problem dapat dilihat pada
gambar berikut.

Gambar 4. 7 Tampilan Menu KD dan Tujuan

Gambar 4. 8 Tampilan Menu Problem
3) Halaman Materi

Gambar 4. 9 Diagram Khusus Halaman Materi

Gambar 4. 10 Materi Halaman 2

Gambar 4. 11 Materi Halaman 4
Berdasarkan gambar 4.9 terdapat 11 halaman materi dan 3 halaman
diantaranya terdiri dari halaman AR. Ketika pengguna menekan tombol scan
gambar maka pengguna akan masuk ke halaman augmented reality,
kemudian pengguna mengarahkan kamera pada marker dan akan tampil video
playback yang menjelaskan materi getaran dan gelombang yang relevan
dengan gambar marker. Pada halaman materi, terdapat tombol home, info dan
tombol exit pada bagian atas dan tombol next-previous pada bagian bawah.

4) Halaman Latihan

Gambar 4. 12 Diagram Khusus Halaman Latihan
Berdasarkan gambar 4.12 menggambarkan saat memasuki halaman
latihan program langsung menampilkan soal. Pengguna mengklik salah satu
jawaban, jika jawaban benar skor akan bertambah dan menampilkan animasi
dan skor tetap jika jawaban yang dipilih salah dan menampilkan animasi.
Setelah pengguna memilih jawaban, soal selanjutnya otomatis ditampilkan.
Hasil pengembangan halaman latihan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Latihan
5) Halaman Profil

Gambar 4. 14 Diagram Khusus Halaman Profil
Berdasarkan gambar 4.14 pada halaman profil terdapat profil peneliti,
pembimbing dan validator. Hasil pengembangan halaman profil dapat dilihat
pada gambar berikut.

Gambar 4. 15 Profil Peneliti

Gambar 4. 16 Profil Pembimbing

Gambar 4. 17 Profil Validator

b. Pembuatan Instrumen Penilaian
Penelitian pengembangan ini menggunakan instrumen angket
kelayakan dan kepraktisan produk. Kelayakan dan kepraktisan produk akan
dinilai oleh ahli media, ahli materi, guru mata pelajaran dan siswa.
c. Validasi Kelayakan Produk
Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan pada tahap
validasi kelayakan produk, yang mana data kuantitatif sebagai data primer
sedangkan data kualitatif berupa saran dan masukan dari para ahli. Pada tahap
ini, proses validasi akan dilakukan oleh ahli media dan juga ahli materi.
1) Validasi Ahli Media
Validasi oleh ahli desain media dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui kelayakan desain media pembelajaran berdasarkan pemikiran
rasional, proses validasi dilakukan sebanyak 2 kali dengan 1 kali revisi. Ahli
desain media dalam penelitian pengembangan ini adalah bapak Fibrika
Rahmat Basuki, M.Pd yang merupakan dosen program studi tadris fisika UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil validasi oleh ahli desain media Tahap 1
adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Hasil Validasi Media Tahap 1
No
1.

2.

Aspek
validasi
Kesesuaian
media

Desain
tampilan

Indikator

keterangan

Media
pembelajaran
AR video
playback
getaran dan
gelombang
sesuai dengan
KD dan tujuan
pembelajaran

Kompetensi
dasar belum
sesuai dengan
silabus
terbaru
kurikulum
2013 revisi
tahun 2020

Warna yang
Tidak ada
dipilih sudah
revisi
tepat sehingga
menjadikan
tampilan media
sangat menarik.

Sebelum

sesudah

No

3.

4.

Aspek
validasi

Teks

Kualitas
gambar dan
video

Indikator

keterangan

Peletakan
komponen pada
media yang
tepat sehingga
aplikasi ini
nyaman
digunakan

Pemilihan
judul menu
“masalah”
dan “materi”
kurang tepat.
Sebaiknya
diganti
dengan menu
“problem”
dan
“penguatan
materi”
Tidak ada
revisi

Teks di dalam
aplikasi AR
mudah dibaca
Tata letak teks
di dalam
aplikasi
disusun dengan
baik
Gambar pada
marker sesuai
dengan video
yang

Tidak ada
revisi

Tidak ada
revisi

Sebelum

sesudah

No

5.

Aspek
validasi

Tombol
navigasi

Indikator
ditampilkan
pada saat scan
marker video
yang
ditampilkan
terlihat dengan
jelas
Pilihan marker
dapat
memberikan
keterangan
mengenai
getaran dan
gelombang
Tampilan
tombol-tombol
menu jelas dan
tepat

keterangan
Tidak ada
revisi

Tidak ada
revisi

Tombol sub
menu pada
halaman
masalah
belum sesuai
dengan sintak
model
pembelajaran
berbasis
masalah,

Sebelum

sesudah

No

Aspek
validasi

Indikator

keterangan
sebaiknya
ditambahkan
sub menu
sesuai dengan
sintak model
PBM

Tata letak
menu dan
tombol-tombol
sudah baik dan

Tidak ada
revisi

Sebelum

sesudah

No

6.

Aspek
validasi

Indikator

rapi
Tombol
bantuan
membantu
dalam
mengarahkan
penggunaan
aplikasi
Kelancaran
Kamera dapat
pengoperasian merespon
software
dengan
menampilkan
video pada saat
scan marker
dengan durasi
yang pendek
Penggunaan
aplikasi lancar
tanpa adanya
hang, crash
atau lag
Scan marker
untuk
menampilkan

keterangan
Tidak ada
revisi

Tidak ada
revisi

Tidak ada
revisi

Tidak ada
revisi

Sebelum

sesudah

No

7.

Aspek
validasi

Manfaat

Indikator
video playback
dapat
dioperasikan
dengan mudah
Media
pembelajaran
AR getaran dan
gelombang
mudah
digunakan
Media
pembelajaran
AR getaran dan
gelombang
komunikatif
Media
pembelajaran
AR getaran dan
gelombang
interaktif
Media
pembelajaran
memberikan

keterangan

Tidak ada
revisi

Tidak ada
revisi

Tidak ada
revisi

Tidak ada
revisi

Sebelum

sesudah

No

Aspek
validasi

Indikator
pengetahuan
baru tentang
augmented
reality
Teknologi AR
pada platform
android dapat
digunakan
sebagai media
pembelajaran

keterangan

Tidak ada
revisi

Sebelum

sesudah

Berdasarkan penilaian tahap 1 yang dilakukan oleh validator ahli
media, produk dinilai layak digunakan tetapi perlu melakukan beberapa
revisi. Adapun komentar dan saran dari validator agar kompetensi dasar pada
halaman KD dan Tujuan disesuaikan dengan silabus terbaru kurikulum 2013
dan menyarankan untuk menambahkan tombol sub menu pada halaman
masalah sesuai dengan sintak model pembelajaran berbasis masalah serta
mengganti judul halaman materi menjadi penguatan materi dan judul halaman
masalah menjadi halaman problem. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.6 di
atas.

Tabel 4. 7 Hasil Validasi Media Tahap 2
No.

1

Aspek

Kesesuaian media

2
Desain Tampilan
3

4
Teks
5
6

7
8

Kualitas gambar dan
video

Indikator
Media pembelajaran AR
video playback getaran dan
gelombang sesuai dengan KD
dan tujuan pembelajaran
Warna yang dipilih sudah
tepat sehingga menjadikan
tampilan media sangat
menarik.
Peletakan komponen pada
media yang tepat sehingga
aplikasi ini nyaman
digunakan
Teks di dalam aplikasi AR
mudah dibaca
Tata letak teks di dalam
aplikasi disusun dengan baik
Gambar pada marker sesuai
dengan video yang
ditampilkan
pada saat scan marker video
yang ditampilkan terlihat
dengan jelas
Pilihan marker dapat
memberikan keterangan

Skala
Penilaian
1 2 3 4 5
√

√

√

√
√
√

√

√

9
10

Tombol navigasi

11

12

13
Kelancaran pengoperasian
software
14

15

16

17
manfaat
18

19
Skor yang diperoleh
Skor Maksimum
Persentase Kelayakan
Kriteria

mengenai getaran dan
gelombang
Tampilan tombol-tombol
menu jelas dan tepat
Tata letak menu dan tomboltombol sudah baik dan
Tombol bantuan membantu
dalam mengarahkan
penggunaan aplikasi
Kamera dapat merespon
dengan menampilkan video
pada saat scan marker dengan
durasi yang pendek
Penggunaan aplikasi lancar
tanpa adanya hang, crash
atau lag
Scan marker untuk
menampilkan video playback
dapat dioperasikan dengan
mudah
Media pembelajaran AR
getaran dan gelombang
mudah digunakan
Media pembelajaran
memberikan pengetahuan
baru tentang augmented
reality
Media pembelajaran AR
getaran dan gelombang
komunikatif
Media pembelajaran AR
getaran dan gelombang
interaktif
Teknologi AR pada platform
android dapat digunakan
sebagai media pembelajaran

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

88
95
92,63 %
Sangat Layak

Setelah melakukan revisi, dilakukan penilaian tahap 2 oleh validator
ahli media. Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli media dapat dilihat pada

tabel 4.7, Persentase yang diperoleh dari hasil validasi senilai 92,63 % dengan
kriteria sangat layak. Media layak digunakan tanpa revisi dan dapat dilakukan
uji coba lapangan.
2) Validasi Ahli Materi
Validasi oleh ahli desain materi dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui kelayakan dan relevansi materi, proses validasi dilakukan
sebanyak 1 kali tanpa revisi. Ahli desain materi dalam penelitian
pengembangan ini adalah bapak Abdul Rahim, M.Pd yang merupakan dosen
program studi tadris fisika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Persentase
yang diperoleh dari hasil validasi senilai 80 % dengan kriteria layak. Media
layak digunakan tanpa revisi dan dapat dilakukan uji coba lapangan. Hasil
validasi oleh ahli desain materi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4. 8 Hasil Validasi Ahli Materi
No

Aspek

1

Topik

2

Kesesuaian KD dan
Tujuan

3

4

Penekanan pembelajaran
5

6
7

Bahasa

Indikator
Aplikasi media memiliki topik
yang jelas
Isi materi dalam aplikasi sudah
sesuai dengan kompetensi dasar
Materi yang tercakup dalam
aplikasi media pembelajaran ini
sudah tepat dengan tujuan dalam
pembelajaran
Masalah yang diajukan
mengenalkan siswa dengan
permasalahan getaran dan
gelombang pada kehidupan
sehari-hari
Masalah yang diajukan dapat
meningkatkan kemampuan
berpikir siswa
Materi dalam media pembelajara
n mengenalkan siswa pada
konsep getaran dan gelombang
Penggunaan bahasa komunikatif

Skala
Penilaian
1 2 3 4 5
√
√
√

√

√

√

√

8

Teks

9

Kesesuaian marker dan
video

10
Isi Materi
11
Keruntutan materi
12
13

Kelengkapan materi

14

Evaluasi

15

Pengenalan AR

16

17

Manfaat

18

19
Skor yang diperoleh
Skor Maksimum
Persentase Kelayakan
Kriteria

dan mudah dipahami
Teks tulisan dapat dibaca dengan
jelas
Marker AR dapat terbaca dan
sesuai dengan video playback
yang ditampilkan
video membantu siswa
memahami konsep getaran dan
hubungannya dengan konsep
gelombang
Pemberian contoh-contoh dalam
penyajian materi sudah sesuai
Materi di dalam media
pembelajaran AR disampaikan
secara runtut
Isi materi dalam media lengkap
Soal-soal evaluasi yang diberikan
sudah tepat dan selaras dengan
materi yang dibahas
Media pembelajaran memberikan
pengetahuan baru tentang
augmented reality
Keterbatasan fasilitas alat praktik
dapat diatasi dengan penggunaan
media pembelajaran AR
Guru akan lebih mudah dalam
menyampaikan materi dengan
menggunakan media
pembelajaran AR getaran dan
gelombang berbasis pemecahan
masalah.
Dapat membantu meningkatkan
minat belajar peserta didik
dengan penggunaan media
pembelajaran AR getaran dan
gelombang berbasis pemecahan
masalah
Siswa dapat belajar secara
mandiri menggunakan bahan ajar
ini

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

76
95
80 %
Layak

3) Praktikalitas Produk
Setelah dilakukan validasi oleh ahli media dan materi, media
pembelajaran

berbasis

pemecahan

masalah

menggunakan

teknologi

augmented reality pada materi getaran dan gelombang diuji coba pada situasi
yang nyata yaitu di dalam kelas. Uji coba dilakukan untuk melihat tingkat
kepraktisan produk berdasarkan tanggapan atau respon guru mata pelajaran
dan siswa. Sebelum diuji coba siswa, produk terlebih dahulu diuji coba oleh
guru mata pelajaran untuk melihat sejauh mana pengembangan produk.
Setelah itu, guru diberikan lembar tanggapan mengenai media yang
dikembangkan.
Adapun hasil tanggapan guru mata pelajaran terhadap media
pembelajaran

berbasis

pemecahan

masalah

menggunakan

teknologi

augmented reality dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4. 9 Hasil Tanggapan Guru
No.
1
2

Indikator

Skala Penilaian
1

2

3

4

√

Sesuai dengan KI/KD dan tujuan pembelajaran
√

Masalah yang diajukan memberikan apersepsi kepada
siswa mengenai materi getaran dan gelombang

√

4

Desain tampilan media AR getaran dan gelombang
menarik
Teks tulisan dapat dibaca dengan jelas

5

Bahasa yang mudah dipahami

√

6

Background tidak mengganggu dan membuat nyaman

√

7

Kejelasan tampilan

√

8

Komposisi warna yang sesuai

9

Marker sesuai dengan video yang ditampilkan

√

10

Video yang ditampilkan memberikan penjelasan yang
sesuai dengan konsep getaran dan gelombang
Video menampilkan karakteristik getaran dan juga

√

3

11

5

√

√

√

12

gelombang
Kecepatan kamera menampilkan video saat scan marker

13

Bersifat interaktif dan membantu memahami materi

14

17

Tombol navigasi terlihat jelas dan sesuai dengan
fungsinya
Media dapat berperan sebagai alat bantu pembelajaran
dan praktik
Soal latihan dapat menjadi alat evaluasi pemahaman
siswa menguasai materi
Media dapat digunakan kapan saja dan dimana saja

18

Meningkatkan partisipasi dan perhatian siswa

19

Media dapat membantu guru dalam menyampaikan
materi
Aplikasi memberikan pengetahuan baru tentang
augmented reality pada platform android sebagai media
pembelajaran

15
16

20

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Skor yang diperoleh

85

Skor Maksimum

100

Persentase Kelayakan
Kriteria

85 %
Sangat Praktis

Menurut pendapat guru mata pelajaran IPA terhadap media
pembelajaran yang dikembangkan, produk ini sudah layak dan praktis untuk
digunakan sebagai media pembelajaran IPA pada materi getaran dan
gelombang. Selanjutnya guru mata pelajaran memberikan saran agar
penyusunan teks pada media tidak terlalu rapat, sehingga siswa tidak bosan
saat membaca materi. Berdasarkan hasil tanggapan guru yang tertera pada
tabel 4.9 didapatkan persentase kelayakan 85% dengan kriteria sangat praktis.
Hasil revisi produk sesuai saran guru mata pelajaran IPA MTs N 8 Muaro
Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 10 Hasil Revisi Media Sesuai Saran Guru Mata Pelajaran
Sebelum

Isi halaman materi pada halaman
pertama dan halaman terakhir,
tulisan masih terlalu padat.

Sesudah

Isi halaman materi pada halaman
pertama dan terakhir setelah direvisi

Tabel 4. 11 Hasil Penilaian Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran
No.
1
2
3
4

Pertanyaan
Dapat digunakan sebagai media
pembelajaran
Materi yang dibahas sudah tercakup
dalam media
Mudah untuk dimengerti dan dipahami
dalam penggunaan media ini
Saya terbantu dalam mencari

Persentase

Kriteria

90%

Sangat Praktis

80%

Sangat Praktis

85%

Sangat Praktis

83%

Sangat Praktis

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

informasi tentang materi dengan
menggunakan media pembelajaran ini
Saya menjadi lebih tertarik dalam
mempelajari fisika dengan
pengembangan media pembelajaran
AR video playback
Saya selalu ingin berpartisipasi dengan
meningkatnya rasa ingin tahu saya
karena pengembangan media
pembelajaran ini
Materi pembelajaran sistematis dan
runut
Kejelasan uraian dan pembahasan
Kejelasan tampilan
Bentuk dan ukuran huruf sudah sesuai
Pemakaian warna tidak mengacaukan
tampilan
Bahasa yang digunakan baik dan benar
Gambar dan video yang digunakan
menarik
Media pembelajaran dapat diinstalasi
atau dijalankan di berbagai android
yang ada
Kreatif dalam ide dan tampilan
Aplikasi memberikan pengetahuan
baru tentang augmented reality pada
platform android sebagai media
pembelajaran
Media dapat digunakan kapan saja dan
dimana saja

81%

Sangat Praktis

81%

Sangat Praktis

78%

Praktis

80%
87%
87%

Sangat Praktis
Sangat Praktis
Sangat Praktis

88%

Sangat Praktis

91%

Sangat Praktis

96%

Sangat Praktis

89%

Sangat Praktis

94%

Sangat Praktis

91

Sangat Praktis

94

Sangat Praktis

Sangat
Praktis
Tabel 4.11 menunjukkan hasil rata-rata respon atau tanggapan siswa

Persentase Rata-rata

86,80%

terhadap media yang dikembangkan, hasil diperoleh dari penyebaran angket
dan mendapatkan respon positif dari siswa. Diperoleh persentase kepraktisan
sebesar 86,80% dan memiliki kriteria sangat praktis.

B. Pembahasan
Pengembangan media pembelajaran berbasis pemecahan masalah
menggunakan teknologi augmented reality ini diawali dengan tahap
pendahuluan yaitu pengumpulan informasi dan berdasarkan pengalaman
peneliti sebelumnya pada praktek pengalaman materi (PPL) di sekolah yang
menjadi pedoman peneliti untuk melakukan analisis kebutuhan, yaitu analisis
kebutuhan guru dan siswa dalam pembelajaran, analisis karakter siswa dan
analisis kebutuhan materi. Dari analisis kebutuhan yang dilakukan dengan
wawancara terhadap guru dan penyebaran angket ke 27 orang siswa
didapatkan hasil bahwa guru dan siswa membutuhkan media alternatif dalam
proses pembelajaran terlebih karena tidak adanya fasilitas laboratorium di
sekolah. Dari analisis materi dipilihlah materi getaran dan gelombang sebagai
materi yang dikembangkan pada penelitian ini. Data lengkap dapat dilihat
pada lampiran.
Berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan dilakukan desain alur
program maupun tata letak program, hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.2
dan tabel 4.5. kemudian hasil desain dikembangkan dengan menggunakan
beberapa software pendukung seperti unity 3d, vuforia dan lainnya.
Kemudian produk di build dengan format apk sehingga produk dapat
dijalankan pada android. Produk yang dihasilkan berupa aplikasi media
pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan teknologi
AR video playback. Aplikasi ini memiliki menu star dan lima daftar menu
utama menuju halaman KD dan tujuan, halaman problem, halaman penguatan
materi, latihan interaktif dan halaman profil. Kamera augmented reality dapat
diakses dari halaman problem dan halaman penguatan materi. Produk yang
dihasilkan mempunyai tata letak tampilan dan komposisi warna yang
menarik.
Dari produk awal yang telah dibuat dilakukan uji ahli media dan ahli
materi dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran
berdasarkan pemikiran rasional, belum berdasarkan fakta dilapangan.

Penilaian dilakukan menggunakan angket berstruktur. Penilaian ini dilakukan
untuk mengetahui kesesuaian, kelebihan, dan kekurangan media yang
dikembangkan. Jika masih terdapat kekurangan akan dilakukan revisi serta
peninjauan kembali media pembelajaran berdasarkan penilaian dan komentar
para ahli.
Hasil penilaian ahli media dan ahli materi menunjukkan bahwa media
layak digunakan dalam pembelajaran (tabel 4.7 dan tabel 4.8) dengan
persentase kelayakan desain media sebesar 92,63% dengan kategori sangat
layak dan persentase kelayakan materi sebesar 80% dengan kategori layak.
Saran dari ahli media agar kompetensi dasar dibuat berdasarkan silabus
terbaru dan mendesain ulang halaman problem berdasarkan sintak model
pembelajaran berbasis masalah dengan menambahkan tombol sub menu.
Setelah

melakukan

revisi

berdasarkan

saran

ahli,

uji

coba

pembelajaran dilakukan dengan uji praktikalitas. Uji praktikalitas dilakukan
dengan menyebarkan angket tanggapan kepada Guru Mata pelajaran dan
Siswa. Berdasarkan tanggapan dari Guru Mata Pelajaran pada Tabel 4.9
diperoleh persentase kepraktisan sebesar 85% dengan kriteria sangat praktis.
Menurut tanggapan Guru Mata Pelajaran media yang dikembangkan sudah
cukup baik untuk diterapkan pada mata pelajaran IPA. Cakupan isi materinya
sudah sesuai dengan capaian pembelajaran, mudah dipahami, serta penyajian
dan bahasa yang digunakan sudah baik. Hanya terdapat sedikit perbaikan agar
susunan teks materi tidak terlalu padat sehingga materi tidak membosankan
ketika dibaca. Untuk praktikalitas media pembelajaran berdasarkan tanggapan
Siswa pada tabel 4.11 diperoleh persentase kepraktisan sebesar 86,80%
dengan kriteria sangat praktis.
Seiring dengan kebaikan-kebaikan dari penelitian pengembangan ini,
terdapat pula keterbatasan baik dalam penelitian maupun pengembangan
media. Uji coba penelitian ini terbatas dalam skala kecil terhadap 27 orang
siswa kelas VIII MTs N 8 Muaro Jambi, media yang dihasilkan masih
termasuk pada pengembangan tingkat pemula yang hanya mencakup materi
getaran dan gelombang, kemudian standar kelayakan produk terbatas pada

aspek materi, model pembelajaran dan desain tampilan yang dinyatakan oleh
1 ahli media dan 1 ahli materi.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat dinyatakan bahwa
“Pengembangan

Media

Pembelajaran

Berbasis

Pemecahan

Masalah

Menggunakan Teknologi Augmented Reality pada Materi Getaran dan
Gelombang” valid dan praktis, hal ini sesuai dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh (Apriliani et al., 2020) sebelumnya bahwa sifat media
pembelajaran ini mobile learning yang dapat diaplikasikan ke smartphone
siswa sehingga menjadikan pertimbangan guru untuk menyatakan bahwa
media ini efektif dan praktis. Penelitian serupa yang juga dilakukan oleh
(Afifah et al., 2020) menyatakan bahwa penggunaan teknologi AR dalam
pembelajaran dapat membuat siswa lebih aktif dan luas dalam belajar.
(Apriliani et al., 2020) menambahkan bahwa kehadiran media AR dapat
menjadi alternatif untuk mengatasi kebosanan siswa dalam mempelajari fisika
serta menjadi salah satu cara mencapai tujuan pemerintah dalam menggagas
pendidikan berkarakter yang mampu berinteraksi secara efektif dalam
lingkungan alam dan sosial.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian media pembelajaran berbasis pemecahan
masalah menggunakan teknologi augmented reality pada materi getaran dan
gelombang, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.

Media pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada model
pengembangan ADDIE yang meliputi tahap Analysis (analisis),
Design (desain), Development (pengembangan), Implementation
(implementasi) dan Evaluation (evaluasi). hanya saja peneliti tidak
melakukan uji efektifitas dan tidak melakukan tahap Implementation
karena keterbatasan waktu dan biaya.

2.

Berdasarkan penilaian dari ahli media dan ahli materi, media
pembelajaran dikategorikan sangat valid. Persentase hasil validasi ahli
media sebesar 92,63% dan hasil validasi ahli materi sebesar 80%,
sehingga persentase rata-rata sebesar 86,32%.

3.

Berdasarkan respon Guru Mata Pelajaran dan Siswa, media
pembelajaran dikategorikan Sangat Praktis, dengan persentase ratarata sebesar 85,90%. Media pembelajaran ini mendapatkan respon
positif dari Siswa, dilihat dari partisipasi serta antusiasme selama
proses pembelajaran dan juga didukung oleh data hasil penyebaran
angket mendapatkan persentase rata-rata 86,80%

B. Saran
Berdasarkan kualitas media, kelemahan dan keterbatasan penelitian
yang telah

dibahas

sebelumnya,

peneliti

dapat

memberikan

saran

pemanfaatan dan pengembangan media lebih lanjut sebagai berikut:
1.

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ke tahap
implementasi dan evaluasi.
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2.

Media pembelajaran ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan objek
3D dan kualitas marker yang lebih jelas.

3.

Ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk aplikasi ini perlu
diperkecil, sehingga perlu mengkompres masing-masing bahan
sebelum media dikembangkan.

4.

Aplikasi ini perlu dikembangkan dengan cakupan materi yang lebih
luas lagi. Tidak hanya terbatas pada satu kompetensi dasar saja.

5.

Penggunaan media ini hendaknya digunakan secara runut mulai dari
membaca KD dan tujuan, memecahkan masalah sesuai sintak model
PBM pada halaman problem, membaca penguatan materi, dan
melakukan evaluasi. Agar manfaat dari media ini dapat tersampaikan
lebih maksimal.

6.

Perlu melakukan uji coba produk dalam skala yang lebih besar dan
cakupan siswa yang lebih banyak sehingga pemanfaatan media lebih
luas dan menghasilkan respon siswa yang lebih beragam guna
melakukan pembaruan media yang lebih baik lagi kedepannya.
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LAMPIRAN 1
Silabus mata pelajaran IPA SMP/MTs kurikulum 2013

KI 3

KI 4

Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan
spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif dan
komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang teori.

Kompetensi Dasar
3.11 Menganalisis konsep
getaran,
gelombang,
dan
bunyi
dalam
kehidupan sehari-hari
termasuk
sistem
pendengaran manusia
dan sistem sonar pada
hewan
4.11 Menyajikan
hasil
percobaan
tentang
getaran,
gelombang,
dan bunyi.

Materi Pokok
Getaran, Gelombang, dan
Bunyi
 Getaran
 Gelombang
 Bunyi
 Sistem
pendengaran
pada manusia
 Pemanfaatan gelombang
bunyi dalam kehidupan
sehari-hari
 Sistem sonar pada hewan









Kegiatan pembelajaran
Mengamati fenomena getaran pada bandul ayunan, gelombang pada tali/slinki
serta bunyi dari berbagai sumber bunyi
Mengamati mekanisme mendengar pada manusia dan sistem sonar pada hewan
Melakukan percobaan untuk mengukur periode dan frekuensi getaran bandul
ayunan
Melakukan percobaan untuk mengukur besaran-besaran pada gelombang
Mengidentifikasi bagian-bagian sistem pendengaran untuk mengetahui
mekanisme mendengar pada manusia
Melakukan percobaan frekuensi bunyi dan resonansi untuk menjelaskan sistem
sonar pada hewan
Menyajikan hasil percobaan dan identifikasi dalam bentuk laporan tertulis dan
mendiskusikannya dengan teman

LAMPIRAN 2
TAMPILAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS PEMECAHAN
MASALAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY PADA
MATERI GETARAN DAN GELOMBANG

LEMBAR VALIDASI OLEH AHLI MATERI TERHADAP
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS
PEMECAHAN MASALAH DENGAN TEKNOLOGI AUGMENTED
REALITY PADA MATERI GETARAN DAN GELOMBANG

Petunjuk :
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu
tentang “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Pemecahan
Masalah dengan Teknologi Augmented Reality video playback pada
Materi Getaran Dan Gelombang”
Petunjuk Penilaian :
1. Berilah penilaian dengan cara memberikan tanda check list () pada
kolom yang sesuai penilaian, dengan kriteria :
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
2. Jika dalam penilaian Bapak/Ibu terdapat catatan atau saran khusus
untuk perbaikan media yang dibuat, mohon untuk menuliskan
langsung pada bagian catatan atau saran yang tersedia.

No.

Pembuat Media

: Pratiwi Wahyuningsih

Materi

: Getaran dan Gelombang

Sasaran Program

: Siswa SMP/MTs kelas VIII

Indikator

Skala Penilaian
1

2

3

4

1

Aplikasi media memiliki topik yang jelas

√

2

Isi materi dalam media sesuai dengan SK
dan KD
Materi dalam media pembelajaran AR
sesuai dengan tujuan pembelajaran
Masalah yang diajukan mengenalkan siswa

√

3
4

√
√

5

5

6

dengan permasalahan getaran dan
gelombang pada kehidupan sehari-hari
Masalah yang diajukan dapat
meningkatkan kemampuan berpikir siswa
Materi dalam media pembelajaran

√
√

mengenalkan siswa pada konsep getaran
dan gelombang

7
8
9

Penggunaan bahasa komunikatif dan
mudah dipahami
Teks tulisan dapat dibaca dengan jelas

√

Marker AR dapat terbaca dan sesuai

√

dengan video playback yang ditampilkan
video membantu siswa memahami konsep

10

√

√

getaran dan hubungannya dengan konsep
gelombang

11
12
13
14
15

16

17

18

Pemberian contoh-contoh dalam penyajian
materi sudah sesuai
Materi di dalam media pembelajaran AR
disampaikan secara runtut
Isi materi dalam media lengkap

√

Kualitas soal-soal evaluasi sesuai dengan
materi yang disampaikan
Media pembelajaran memberikan
pengetahuan baru tentang augmented
reality
Media pembelajaran AR getaran dan
gelombang dapat mengatasi keterbatasan
alat praktik
Penggunaan media pembelajaran AR
getaran dan gelombang berbasis
pemecahan masalah dapat mempermudah
guru dalam menyampaikan materi
Penggunaan media pembelajaran AR
getaran dan gelombang berbasis
pemecahan masalah dapat meningkatkan
minat belajar siswa

√

√
√

√

√

√

√

19

√

Siswa dapat belajar secara mandiri
menggunakan bahan ajar ini

Catatan atau Saran
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………
Bahan ajar ini dinyatakan *) :
1. Layak digunakan tanpa revisi
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran
3. Belum layak digunakan
*) Lingkari salah satu nomor

Jambi,

April 2021

Validator Materi,

Abdul Rahim, M.Pd
NIDN. 200304870001

LAMPIRAN 10
DATA HASIL PRAKTIKALITAS OLEH SISWA

No

Nama

1

Pernyataan
1 1
8 9
0 1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

TOTAL
SKOR

PERSENTAS
E (%)

1

2

3

4

5

6

7

RKN

4

3

5

5

4

3

3

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

75

88,23%

2

EZF

4

4

3

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

64

75,29%

3

SA

5

3

4

5

5

4

5

5

5

3

5

4

5

5

5

5

5

78

91,76%

4

AD

5

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

5

4

4

4

5

70

82,35%

5

C

5

5

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

82

96,47%

6

SU

4

4

3

4

3

4

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

63

74,12%

7

FGP

4

4

5

4

5

4

4

4

5

4

4

4

5

4

5

4

4

73

85,88%

8

RN

4

4

5

3

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

4

4

3

67

78,82%

9

JAS

5

4

4

5

3

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

5

5

73

85,88%

10

WRS

5

5

4

5

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

78

91,76%

11

RP

5

3

5

5

4

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

75

88,23%

12

SM

4

3

5

3

3

4

3

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5

73

85,88%

KRITERIA
Sangat
Praktis
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Praktis
Sangat
Praktis
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat

13

AA

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

84

89,41%

14

BN

5

5

4

4

4

4

4

3

4

5

5

5

5

4

5

5

5

76

89,41%

15

FW

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

73

85,88%

16

FR

4

3

5

5

4

4

4

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

74

87,06%

17

GR

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

75

88,23%

18

HA

4

4

4

3

5

4

5

4

5

5

5

5

4

4

5

5

5

76

89,41%

19

I

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

4

5

5

5

75

87,06%

20

K

4

3

5

3

4

4

5

4

4

3

4

5

5

4

4

4

5

70

82,35%

21

LA

5

4

5

4

4

5

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

76

89,41%

22

MNP

3

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

64

89,41%

23

NR

5

3

4

4

5

4

4

4

4

5

4

5

5

5

5

5

5

76

89,41%

24

PR

5

4

3

4

5

5

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

72

84,71%

25

RDBA

5

5

4

5

4

5

3

4

5

5

4

4

4

5

5

4

5

76

89,41%

Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
Sangat
Praktis

26

SPJ

5

4

4

3

4

5

4

4

5

5

5

4

4

4

5

4

5

74

87,10%

27

AR

4

5

5

4

5

4

5

4

4

5

4

5

5

5

4

5

5

78

91,80%

1
2
1
9
0
S
P

1
0
8
8
0
S
P

1
1
5
8
5
S
P

1
1
2
8
3
S
P

1
0
9
8
1
S
P

1
1
0
8
1
S
P

1
0
5
7
8

1
0
8
8
0
S
P

1
1
7
8
7
S
P

1
1
7
8
7
S
P

1
1
9
8
8
S
P

1
2
3
9
1
S
P

1
2
9
9
6
S
P

1
2
0
8
9
S
P

1
2
7
9
4
S
P

1
2
3
9
1
S
P

1
2
7
9
4
S
P

SKOR
PERNYATAA
N
PERSENTASE
KRITERIA

P

Sangat
Praktis
Sangat
Praktis
117,23

RATA-RATA

86,80%
Sangat
Praktis

LAMPIRAN 11
HASIL ANALISIS DATA VALIDITAS BERDASARKAN PENDAPAT AHLI
1. Analisis Data Validitas Media

Persentase hasil analisis data validasi ahli media sebesar 92,63% dengan
kriteria Sangat Layak.

2. Analisis Data Validitas Materi

Persentase hasil analisis data validasi ahli materi sebesar 80% dengan kriteria
Layak.

3. Rata-rata hasil data validitas ahli media dan ahli materi
̅
̅
̅

Persentase hasil analisis data validasi ahli rata-rata sebesar 86,32% dengan
kriteria Sangat Layak.

LAMPIRAN 12
HASIL ANALISIS DATA PRAKTIKALITAS BERDASARKAN
TANGGAPAN GURU MATA PELAJARAN DAN SISWA
1. Analisis Data Praktikalitas oleh Guru Mata Pelajaran

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh guru mata pelajaran sebesar
85% dengan kriteria Sangat Praktis.

2. Analisis Data Praktikalitas oleh Siswa
a. Persentase nomor butir satu

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
satu sebesar 90% dengan kriteria Sangat Praktis.

b. Persentase nomor butir dua

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
dua sebesar 80% dengan kriteria Sangat Praktis.

c. Persentase nomor butir tiga

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
tiga sebesar 85% dengan kriteria Sangat Praktis.

d. Persentase nomor butir empat

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
empat sebesar 83% dengan kriteria Sangat Praktis.

e. Persentase nomor butir lima

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
lima sebesar 81% dengan kriteria Sangat Praktis.

f. Persentase nomor butir enam

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
enam sebesar 81% dengan kriteria Sangat Praktis.

g. Persentase nomor butir tujuh

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
tujuh sebesar 78% dengan kriteria Praktis.

h. Persentase nomor butir delapan

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
delapan sebesar 80% dengan kriteria Sangat Praktis.

i. Persentase nomor butir sembilan

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
sembilan sebesar 87% dengan kriteria Sangat Praktis.

j. Persentase nomor butir sepuluh

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
sepuluh sebesar 87% dengan kriteria Sangat Praktis.

k. Persentase nomor butir sebelas

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
sebelas sebesar 88% dengan kriteria Sangat Praktis.

l. Persentase nomor butir dua belas

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
dua belas sebesar 91% dengan kriteria Sangat Praktis.

m. Persentase nomor butir tiga belas

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument

tiga belas sebesar 96% dengan kriteria Sangat Praktis.
n. Persentase nomor butir empat belas

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
empat belas sebesar 89% dengan kriteria Sangat Praktis.

o. Persentase nomor butir lima belas

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
lima belas sebesar 94% dengan kriteria Sangat Praktis.

p. Persentase nomor butir enam belas

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
enam belas sebesar 91% dengan kriteria Sangat Praktis.

q. Persentase nomor butir tujuh belas

Persentase hasil analisis data praktikalitas oleh siswa nomor butir instrument
tujuh belas sebesar 94% dengan kriteria Sangat Praktis.

r. Persentase rata-rata nomor butir praktikalitas oleh siswa
̅
(
̅

)

̅
Persentase hasil analisis datarata-rata praktikalitas oleh siswa sebesar
86,80% dengan kriteria Sangat Praktis.

3. Analisis rata-rata data praktikalitas oleh guru mata pelajaran dan siswa
̅
̅
̅
Persentase hasil Analisis rata-rata data praktikalitas oleh guru mata pelajaran
dan siswa sebesar 85,90% dengan kriteria Sangat Praktis.

LAMPIRAN 13
Dokumentasi Penelitian

LAMPIRAN 12
Berikut adalah jadwal penelitian yang dilakukan.
Minggu/Bulan/Tahun 2020-2021
Kegiatan

Agu
1

Pengajuan
judul
Pembuatan
Proposal

2

3

sep

Okt

4

1

2

3

x

x

x

x

4

1

x

x

Nov

Des

Jan

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

x

x

x

X

X

x

x

x

X

x

x

X

2

3

x

x

Feb
4

1

2

3

x

x

x

Mar
4

1

x

x

Apr

2

3

4

x

x

x

1

2

3

x

x

x

X

Pengajuan
Dosen
Pembimbing
Bimbingan
Proposal
Pengajuan
Seminar
Seminar
Proposal
Perbaikan
Proposal
Pengurusan
Izin Riset
Produksi
Produk
Pengolahan

x

Mei
4

1

2

3

Jun
4

1

2

3

4

Data
Penulisan

x

Skripsi
Acc untuk

x

x

x

x

x

diagendakan
Ujian

x

x

Munaqasyah

catatan :Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi
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: Perempuan
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Alamat

: Desa Sumber Sari, Kel. Tebing Tinggi
Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi.

Pekerjaan

: Mahasiswa

Email

: pratiwiwahyuningsi@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL
1.
2.
3.
4.

TK Negeri Pembina Kab. Tebo
SD 11/VIII Kab. Tebo
MTs N Tebing Tinggi Kab. Tebo
MAN 2 Kab. Tebo

PENGALAMAN ORGANISASI
1.
2.
3.
4.
5.

PRAMUKA MTs N Tebing Tinggi Kab. Tebo
OSIM MTs N Tebing Tinggi Kab. Tebo
OSIM MAN 2 Kab. Tebo
PPI 2016 Kab. Tebo
HMP Tadris Fisika UIN Jambi

MOTTO HIDUP
“Belajar bukan untuk menghilangkan kesulitan dan rintangan dalam hidup, tapi
belajarlah agar menjadi manusia yang kuat dan pantang menyerah melalui
kesulitan dan rintangan itu.”
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