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Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran IPA diarahkan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya merupakan penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Didalam pembelajaran IPA  

mempelajari alam semesta yang ada di sekitar kita, jika disampaikan dengan baik 

maka akan memicu rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk mencoba. Pada 

kurikulum 2013 pembelajaran IPA di sekolah dasar bertujuan mengembangkan cara 

berpikir ilmiah. Sesuai dengan Permendikbud no 70 tahun 2013 tujuan kurikulum 

2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia menjadi warga negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan mampu mengimplementasikan pada 

kehidupan di berbagai lingkungan.  

Ruang lingkup pembelajaran IPA kurikulum 2013 di sekolah dasar 

mencakup alam semesta. Peserta didik diharapkan dapat belajar konsep-konsep 

alam semesta, serta perlu menguasai materi pembelaharan secara luas dan 

mendalam mencakup penguasaan substansi isi materi pelajaran, dan dapat 

memecahkan masalah yang merupakan bagian dari kemampuan berpikir kritis 

dalam pembelajaran IPA.  

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 16 Juli 2021 di beberapa sekolah 

dasar dalam wilayah kecamatan Sukoharjo terhadap pembelajaran IPA ditemukan 

fakta bahwa metode pembelajaran sistem pernapasan pada kurikulum sekolah dasar 

kelas 5 yang digunakan hari ini masih dominan  menggunakan cara belajar 

konvensional yang tidak didukung dengan media pembelajaran yang tepat. Media 

pembelajaran sistem pernapasan manusia saat ini menggunakan buku teks dan 

torso. Media buku teks memiliki keterbatasan jumlah halaman, hal ini 

mengakibatkan informasi yang dijelaskan dalam buku menjadi berkurang. Hal ini 

sejalan dengan Ibrahim (2010) menyatakan selain terbatasnya jumlah halaman, 
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penyususnan buku teks kurang dirancang dengan baik maka buku tersebut kesannya 

membosankan. Disamping itu, bahan ajar buku teks pada prinsipnya kurang 

memberikan suasana hidup bagi peserta didik. Media torso juga belum mewakili 

organ pernapasan secara mendetail. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Priyanto 

(2007: 1) media torso hanya mampu menampilkan visual dua dimensi sehingga 

belum dapat secara maksimal menggambarkan kenampakan organ pernapasan 

manusia.  

Pada masa pandemi saat ini, proses pembelajaran mengalami perubahan 

menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Tentu saja hal ini akan menimbulkan 

masalah, peserta didik akan kesulitan dalam memahami materi sistem pernapasan 

manusia. Penyampaian materi bentuk dari organ pernapasan yang ditampilkan 

hanya dalam gambar 2 dimensi, serta cara kerja dari masing-masing  organ tubuh 

manusia dalam bentuk power point atau video yang dijelaskan melalui google meet 

atau zoom, sehingga peserta didik menjadi tidak aktif hanya akan mengerti teorinya 

saja.  

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 16 Juli 2021 di tujuh sekolah 

dasar wilayah kecamatan Sukoharjo ditemukan beberapa fakta yaitu keterbatasan 

media pembelajaran belum mendukung pembelajaran yang interaktif. Proses 

pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia juga belum berorientasi pada 

pemberdayaan kemampuan berpikir kritis peserta didik sekolah dasar. Kekurangan 

yang ada pada media pembelajaran berupa buku atau handout ini, dapat mengurangi 

minat belajar peserta didik. Proses pembelajaran tentang sistem pernapasan 

manusia juga belum berorietasi pada pembiasaan kemampuan berpikir kritis. Hal 

ini terlihat dari hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa belum munculnya 

indikator-indikator berpikir kritis dalam proses pembelajaran, seperti aktivitas 

peserta didik dalam menalar, mengumpulkan informasi, menginterprestasi data, 

meganalisis data, berargumentasi dan memecahkan masalah. 

Hasil wawancara dengan guru pada tanggal 2 Agustus 2021 menunjukkan 

bahwa pembelajaran sistem pernapasan manusia belum didukung dengan media 

yang lengkap. Media pembelajaran sistem pernapasan manusia yang tersedia 

sebatas pada gambar dua dimensi yang kurang menarik dan belum interaktif, 
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sehingga belum optimal dalam memerikan pemahaman yang mendalam guna 

memecahkan permasalahan tentang sistem pernapasan manusia. Hal yang sama 

juga disampaikan oleh Alfiana & Purbawanto (2021:36) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran masih dilakukan secara 

tekstual (hanya mengacu pada buku teks) sehingga minat belajar peserta didik 

dalam belajar menjadi rendah. Sejalan dengan itu, hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa  peserta didik kurang berminat dalam pembelajaran sistem pernapasan 

manusia. Ketersediaan media pembelajaran belum lengkap, kurang menarik, dan 

tidak melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran.  

Kenyataan menunjukkan hasil pretest kemampuan berpikir kritis pada 

peserta didik memperoleh rata-rata skor 26 (66,25%) dibawah ketuntasan minimal 

yaitu 75% dan skor maksimal 40. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis pada peserta didik belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Secara 

keseluruhan prosentase pencapaian indikator kemampuan berpikir kritis termasuk 

kategori rendah. Sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis. 

Hal ini dibuktikanoleh hasil wawancara dan observasi Inggriyani & Fazriyah (2017: 

33) menunjukan kemampuan berpikir kritis di SDN Kecamatan Lengkong Bandung 

rendah, khususnya dalam menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan. Hal yang 

sama juga disampaikan Sanderayanti (2015:222) dalam pengamatan awal 

penelitiannya. Rendahnya kemampuan berpikir kritis disebabkan oleh dua faktor 

yaitu faktor guru dan peserta didik.  Faktor peserta didik disebabkan karena 

sebagian besar peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, peeserta 

didik tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak berani menyatakan pendapat dan 

mengambil keputusan. Dari faktor guru yaitu dalam pembelajaran guru hanya 

menggunakan metode ceramah. Guru pernah sesekali membentuk kelompok dan 

meminta peserta didik berdiskusi namun tidak ada petunjuk yang jelas mengenai 

kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu guru sebagai pendidik diharapkan 

untuk lebih keatif dan inovatif dalam proses pembelajaran baik secara tatap muka 

(luring) maupun dalam jaringan (daring).  

Berdasarkan masalah yang dialami di lapangan tentang pemanfaatan media 

dalam proses pembelajaran IPA, maka diperlukan adanya pengembangan media 
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pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan pembelajaran IPA dan sesuai 

dengan kebutuhan saat ini. Menurut Hammond (Lubis et al., 2015: 469) 

menyatakan bahwa teknologi yang berperan dalam proses pembelajaran dapat 

memengaruhi pengembangan kurikulum dengan tiga cara, yaitu: (1) pemanfaatan 

teknologi baru menjadi tujuan sosial dari kurikulum, (2) teknologi menyediakan 

sumber daya bagi perkembangan kurikulum, karena dapat membuat pendidik 

menemukan dan mengumpulkan materi ajar dan juga menuntut peserta didik dalam 

pembelajaran, (3) teknologi dapat menyediakan alat untuk menilai berbagai bidang 

praktik, seperti simulasi, yaitu membuat model atau alat visualisasi pada bidang 

sains dan alat menganalisis naskah pada literatur.  

Teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini mengalami kemajuan 

pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya 

pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam proses pembelajaran, salah 

satunya adalah pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang biasanya 

disebut sebagai multimedia interaktif. Multimedia merupakan salah satu model 

aplikasi yang saat ini banyak dikembangkan di bidang pendidikan. Penyampaian 

bahan ajar bersifat interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena 

didukung oleh berbagai aspek seperti suara atau audio,  video, animasi, teks, dan 

grafik.  

Pendidikan sangat membutuhkan teknologi multimedia. Peserta didik dapat 

langsung melihat dan mendengar tentang hal hal yang mereka pelajari. Dalam 

aplikasi pembelajaran peserta didik dapat memilih materi atau mata pelajaran yang 

akan dipelajari. Pada layar monitor, materi / teks subjek akan muncul bersama 

dengan gambar, suara, atau gambar langsung dari subjek yang sedang dipelajari. 

Perhatian peserta didik akan lebih terarah dan rasa ingin tahunya akan lebih tinggi 

untuk mempelajari hal-hal lain karena mereka merasa tertarik dengan media sajian 

(Munir, 2012:  11), sehingga membantu peserta didik mencapai hasil pembelajaran 

yang optimal. Rajendra & Sudana (2018: 1) mengungkapkan bahwa peserta didik 

yang diajarkan menggunakan lembar kerja multi media interaktif pencapaian hasil 

lebih tinggi dalam post test dibadingkan dengan peserta didik yang diajarkan lembar 

kerja teks saja.  
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Pengembangan multimedia interaktif telah banyak dilakukan, baik berbasis 

komputer maupun berbasis android. Melalui peningkatan ketersediaan, 

kecanggihan dan pemanfaatan perangkat android emiliki potensi untuk 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam pengajaran dan pembelajaran, 

disamping peningkatan hasil belajar dan keterampilan kerja (Morris & Lambe, 

2017: 38). Untuk menggunakan multimedia interaktif diperlukan aplikasi android. 

Berbagai media, seperti audio, video, dan gambar didukung oleh operasi aplikasi 

android (Nasution, 2013: 1). Sifat android yang open source menyebabkan banyak 

programer membuat aplikasi baru ataupun sekadar memodifikasi aplikasi untuk 

ditampilkan menggunakan android dan tingkat konsumen yang tinggi 

menyebabkan perkembangan android  semakin pesat (Huda, n.d: 4). Android 

merupakan aplikasi yang bebas untuk dikembangkan . Aplikasi android terdapat 

dalam smartphone. Smartphone merupakan salah satu jenis mobile phone yang 

banyak digunakan oleh penduduk Indonesia dimasa pandemi Covid 19 saat ini. 

Menurut data kementerian komunikasi dan informatika pada tahun 2021 pengguna 

samrtphone mencapai 167 juta orang atau 89% dari total penduduk Indonesia.  

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagian besar peserta didik di wilayah 

kecamatan Sukoharjo sudah  memiliki smartphone. Meskipun sebagian besar 

peserta didik telah memiliki dan mampu mengoperasikan smartphone, namun 

penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran pada materi sistem 

pencernaan  manusia di sekolah dasar masih belum diterapkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa integrasi teknologi dan media sebagai wujud pembelajaran 

abad 21 di sekolah dasar masih tertinggal. Ketersediaan perangkat smartphone 

dapat menjadi peluang untuk dimanfaatkan oleh peserta didik di sekolah dasar 

sebagai media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran materi sistem 

pernapasan manusia. Dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik di sekolah dasar dalam pembelajaran IPA khususnya peserta didik 

kelas 5, dilakukan pengembangan media pembelajaran augmented reality (AR) 

berbasis android, sehingga peserta didik dapat mengakses menggunakan 

smartphone yang dimilikinya. Hal ini menjadi sesuatu yang baru karena 
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pengembangan media augmented reality berbasis android dalam pembelajaran IPA, 

khususnya sistem pernapasan manusia belum pernah diterapkan di sekolah dasar.  

Augmented reality (AR) merupakan penggabungan obyek 3D ke dalam 

dunia nyata agar manusia dapat berinteraksi dengan komputer secara alami. 

Menurut Ilmawan (2013) augmented reality (AR) merupakan teknologi baru yang 

dapat dimanfaatkan untuk pencitraan visual yang menggabungkan dunia virtual 

dengan dunia nyata secara real time. Augmented reality mempunyai keunikan, 

teknologi AR dapat mengubah cara orang belajar dengan perangkat seluler (Joan, 

2015: 8). Perkembangan  teknologi augmented reality diharapkan dapat digunakan 

peserta didik dalam mempelajari dn memperdalam materi organ pernapasan 

manusia yang dapat divisualisasikan dalam objek 3D dan video sebagai pendukung 

dalam menjelaskan cara kerja dari organ pernapasan manusia. Melalui augmented 

reality berbasis android, peserta didik seolah-olah dapat melihat objek dengan 

sebenarnya, seperti organ-organ pernapasan meliputi hidung, faring, trakea, laring, 

bronkus, bronkioulus, pulmo/paru-paru, dan alveolus. Teknologi AR digunakan 

agar media pembelajaran menjadi semakin menarik, lebih ringkas, tanpa 

mengurangi isi dari materi pembelajaran.  

Keunggulan yang lain dari media augmented reality berbasis android ini 

adalah  fleksibel digunakan di mana saja, setiap saat tanpa terikat ruang dan waktu. 

Kelebihan ini didukung oleh perangkat android yang ukurannya kecil, ringan, 

mudah dibawa. Selain itu, dengan adanya media augmented reality berbasis android 

dapat meningkatkan penggunaan perangkat smartphone sebagai media belajar 

untuk peserta didik (Nealbert et al., 2014, hal. 90). 

Penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan media augmented reality 

dalam pembelajaran diantaranya dilakukan oleh Syawaludin (2019) mengetahui 

keefektifan multimedia interaktif berbasis augmented reality untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis mahapeserta didik PGSD dalam pembelajaran struktur 

bumi dan batuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media interaktif berbasis 

augmented reality efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

mahapeserta didik PGSD dalam pembelajaran IPA.  
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Pengembangan media media pembelajaran IPA dengan augmented reality 

berbasis android dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan pemecahan 

masalah terbukti memberikan dampak positif bagi peserta didik. Pengembangan 

media pembelajaran IPA dengan AR yang dilakukan oleh Astuti (2020: 5) 

menunjukkan hasil keefektifan media AR yang dikembangkan terhadap 

kemampuan pemecahan masalah memiliki kategori sedang, adapun keefektifan 

media yang dikembangkan terhadap motivasi belajar kategori tinggi.  Adami & 

Budhi hartanti (2016: 122) menyatakan pada bidang pendidikan augmented reality 

digunakan sebagai media pembelajaran agar lebih menarik. AR mempermudah 

peserta didik mempelajari organ-organ serta cara kerja sistem pencernaan, sehingga 

menarik minat peserta didik dalam mempelajari materi tersebut karena lebih 

interaktif. Media AR merupakan media yang baik karena sudah berbasis android.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dilakukan 

pengembangan media augmented reality berbasis android (ARBA) untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran sistem pernapasan 

manusia di sekolah dasar.  

 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimanakah media pembelajaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran sistem pernapasan manusia di 

sekolah dasar?  

2. Bagaimanakah media pembelajaran yang layak untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran sistem 

pernapasan di sekolah dasar?  

3. Apakah media augmented reality berbasis android (ARBA) efektif dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran 

sistem pernapasan manusia di sekolah dasar? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan media pembelajaran  yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran sistem pernapasan 

manusia di sekolah dasar.  

2. Untuk mendeskripsikan media pembelajaran yang layak untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran sistem pernapasan 

di sekolah dasar.  

3. Untuk menguji keefektifan media augmented reality berbasis android (ARBA) 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dalampembelajaran sistem pernapasan manusia di sekolah dasar.  

 

Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk memperkuat teori tentang media pembelajaran terutama kaitan 

antara media augmented reality berbasis andorid dengan kemampuan 

berpikir kritis, 

b. Untuk memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya tentang 

pentingnya pengembangan media augmented reality berbasis android 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peserta Didik 

Membantu peserta didik dalam menggunakan media augmented reality 

berbasis android (ARBA) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis  

pada pembelajaran sistem pernapasan manusia 

b. Bagi Guru  
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Membantu guru dalam menggunakan media augmented reality berbasis 

android (ARBA) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik pada pembelajaran sistem pernapasan manusia 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dharapkan dapat menambah alternatif sumber belajar, 

khususnya dalam pembelajaran IPA, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas sekolah.  

 

Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Pengembangan media augmented reality berbasis android untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran sistem 

pencernaan di sekolah dasar, dapat dilakukan dengan asumsi sebagai 

berikut:  

a. Media augmented reality berbasis android dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik 

b. Media augmented reality berbasis android dapat diterapkan dalam 

pembelajaran IPA di sekolah dasar 

2. Keterbatasan Pengembangan  

Media augmented reality berbasis android yang dikembangkan 

memiliki keterbatasan, antara lain:  

a. Pengembangan media augmented reality berbasis android terbatas 

pada pembelajaran sistem pernapasan manusia. 

b. Pengembangan media augmented reality berbasis android, dalam 

pengembangannya mengacu pada karateristik AR, terdiri atas: (1) 

menggabungkan objek virtual dan nyata; (2) interaktif secara real 

time; (3) berbentuk 3D. 

c. Pengembangan pada penelitian ini dilakukan sampai tahap pengujian 

produk. Hal ini bertujuan agar produk yang dikembangkan telah teruji, 

sehingga dapat dinyatakan layak dan efektif.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


