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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Abad ke-21 merupakan awal dari perkembangan teknologi modern yang 

mutakhir dalam berbagai ruang lingkup. Di zaman sekarang, kebutuhan manusia 

dalam beraktifitas sangat bergantung pada kecanggihan teknologi baik dalam 

transportasi, komunikasi, dan informasi. Tujuan utama dikembangkan teknologi 

mutakhir adalah sebagai solusi dalam mempermudah aktifitas manusia serta 

memecahkan berbagai masalah dalam hidup. Pemanfaatan teknologi senantiasa 

memberikan hasil yang positif apabila digunakan secara benar dan tepat oleh 

penggunanya. Salah satu pemanfaatan teknologi yang baik adalah penggunaanya 

sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, 

penggunaan teknologi telah lama dimanfaatkan dalam berbagai aktifitas pembelajaran 

diantaranya sebagai media ataupun sumber belajar berupa televisi, radio, film, 

animasi, dan lain-lain.  

Pembelajaran di abad ke-21 menuntut para peserta didik terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kemdikbud yang 

merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad ke-21 menekankan pada 

kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan 

permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama secara berkolaborasi dalam 
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menyelesaikan masalah (dikutip dari Daryanto dan Karim, 2017:2). Sehingga peran 

pendidik adalah menjadi fasilitator yang menghubungkan pengetahuan yang telah 

dimiliki siswa dengan yang akan dipelajari melalui teknologi. Terlebih, dimasa depan 

kebutuhan sumber daya manusia tidak hanya berdasarkan dari kemampuan kognitif 

akan tetapi berupa keahlian serta kemampuan dalam menggunakan teknologi yang 

setiap tahunnya terus berkembang. Sehingga apabila pemanfaatan teknologi dalam 

proses pembelajaran tidak diaplikasikan sejak dini kepada peserta didik, 

ketertinggalan dan gagal bersaing menambah masalah dalam dunia pendidikan. 

Di beberapa negara maju maupun berkembang, pemanfaatan teknologi 

mutakhir sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran telah diberlakukan 

sejak anak usia dini. Mengingat para generasi saat ini atau yang dikenal sebagai 

generasi digital (digital natives) merupakan generasi yang lahir bersamaan dengan 

hadirnya berbagai macam teknologi digital, sehingga perangkat-perangkat tersebut 

tidak asing lagi dengan keseharian mereka. Maka, sudah menjadi suatu keharusan 

pemanfaatan teknologi modern diaplikasikan sejak anak-anak. Di beberapa negara, 

pemanfaatan perangkat teknologi berupa aplikasi ataupun program seperti Google, 

Microsoft PowerPoint, Skype, Youtube, Blog, e-Learning seperti Moodle, e-Book dan 

beberapa aplikasi media sosial telah menjadi media alternatif dalam mendukung 

proses pembelajaran di abad ini dan terbukti efektif. Hal tersebut didukung dengan 

beberapa penelitian seperti pemanfaatan MOOC (Massive Open Online Course) oleh 

Goto, Batchelor, & Lautenbach. Kemudian pembelajaran berbasis video game oleh 
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Nino & Evans, pemanfaatan e-learning menggunakan Learning Management System 

atau aplikasi pembelajaran lainnya oleh Tamimudin, serta Lai & Hwang dalam 

pemanfaatan mobile learning sebagai media pembelajaran (Daryanto dan Karim, 

2017:2). Lantas bagaimanakah dengan keefektivan pemanfaatan teknologi sebagai 

media pembelajaran di Indonesia?  

Indonesia merupakah salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang 

memiliki kualitas pendidikan cukup rendah bahkan dapat dikatakan stagnan hingga 

saat ini, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti 

Singapura ataupun Malaysia. Pemanfaatan teknologi modern dalam mendukung 

proses pembelajaran pun jarang digunakan di sekolah-sekolah, khususnya bagi 

sekolah dasar. Meskipun faktanya pemanfaatan teknologi sangat efektif dalam 

menunjang kualitas pembelajaran. Seharusnya pada tingkatan tersebut, peserta didik 

sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi modern sebagai media pendukung 

proses pembelajaran. Di sisi lain para pendidik mengemukakan beberapa faktor 

terkait kurangnya pemanfaatan tersebut disebabkan karena jarangnya sosialisasi 

tentang tata cara pengembangkan media pembelajaran, kurang tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai, membutuhkan biaya yang mahal dalam pengembangannya, 

serta beberapa alasan yang tidak memungkinkannya pemanfaatan teknologi sebagai 

media pembelajaran disekolah. 

Peneliti pun melakukan wawancara pada salah satu pengajar kelas V yang 

menekuni bidang ilmu pendidikan Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Laboratorium 
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Universitas Negeri Gorontalo (UNG) untuk mengamati dan mengumpulkan informasi 

terkait seberapa efektif penggunaan teknologi modern sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa penggunaan teknologi modern sebagai 

media pembelajaran sangat penting bagi beliau karena pada intinya dapat membantu 

proses pembelajaran disaat kondisi peserta didik membutuhkan lebih banyak motivasi 

dan informasi. Namun, pendidik mengungkapkan bahwasannya hanya beberapa 

materi saja yang telah tersedia media pembelajaran. Sehingga pendidik mengalami 

kesulitan apabila memberikan materi yang belum tersedia media pembelajarannya. 

Salah satunya adalah Everyday Activities. Materi Everyday Activities merupakan 

salah satu materi dasar Bahasa Inggris untuk sekolah dasar dan cukup penting, 

mengingat materi tersebut mengajarkan tentang beberapa kosakata dalam beraktifitas 

sehari-hari. Sehingga kurangnya media untuk materi tersebut, memberikan kesulitan 

tersendiri bagi pendidik dalam memberikan informasi lebih dalam. Masalah lain 

adalah kebutuhan akan sebuah media yang juga mampu diakses oleh siswa. Pendidik 

lebih sering menggunakan media Microsoft PowerPoint dalam mempresentasikan 

atau memperjelas materi, namun sayangnya hal tersebut kurang memberikan 

kebebasan dan pengalaman bagi siswa untuk menggunakan atau mengaksesnya. 

Berdasarkan kasus di atas peneliti menyimpulkan bahwa teknologi yang 

tersedia saat ini atau yang dimanfaatkan cukup efektif dalam mendukung 

penyampaian materi. Namun, keterbatasan media menjadi masalah lain dalam proses 

pembelajaran. Sehingga pendidik membutuhkan media pembelajaran yang lebih 
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bervariasi agar bisa digunakan untuk materi lainnya. Selain itu kemudahan dalam 

menggunakan media, tidak membutuhkan biaya yang banyak, efektif dalam 

meningkatkan keahlian, motivasi dan kognitif para peserta didik serta interaktif dalam 

prosesnya sehingga hal tersebut menjadi perhatian beliau terhadap fungsi 

pemanfaatan teknologi sebagai multimedia pembelajaran 

Dewasa ini, faktanya ada beberapa teknologi mutakhir yang diciptakan dan 

dapat dimanfaatkan ataupun dikembangkan sebagai multimedia pembelajaran 

interaktif yakni antara lain 3D Printing, Virtual Reality, serta Augmented Reality. 

Dari berbagai macam teknologi mutakhir yang telah disebutkan, dalam penelitian ini 

dikembangkan sebuah multimedia pembelajaran dengan menggunakan teknologi 3D 

Augmented Reality sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah di atas. 

Teknologi Augmented Reality merupakan salah satu teknologi mutakhir yang 

mengubah tampilan dari sebuah marker menjadi bentuk 3 (tiga) dimensi atau yang 

lebih dikenal dengan istilah 3D. Pengguna cukup men-scan sebuah gambar atau 

bentuk yang sebelumnya telah dibuatkan marker melalui smartphone, setelah itu hasil 

dari marker tersebut akan menunjukkan gambar atau video dalam bentuk 3D. Fitur 

ini biasanya digunakan untuk hiburan seperti pemanfaatannya pada aplikasi 

Snapchat, Instagram, Pokémon-Go dan lain-lain. Meskipun hingga saat ini telah 

banyak pula pemanfaatan teknologi 3D Augmented Reality yang dimanfaatkan dalam 

dunia pendidikan sebagai multimedia pembelajaran.  
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Pengembangan multimedia dengan memanfaatkan teknologi 3D Augmented 

Reality dalam penelitian ini diberikan batasan yakni pada materi Everyday Activities 

untuk siswa kelas V SD Laboratorium Gorontalo. Namun, multimedia ini diharapkan 

tidak terbatas pada proses pembelajaran di dalam kelas akan tetapi dapat juga 

digunakan di luar pembelajaran kelas dikarenakan materinya yang sangat umum serta 

merupakan salah satu pembelajaran dasar dalam Bahasa Inggris. Berikutnya dalam 

kesempatan ini proses pengembangan dilakukan dengan menggunakan kombinasi 

perangkat Microsoft PowerPoint 2016 dan HP Reveal yang secara prosedur 

pengembangannya lebih mudah dibandingkan dengan aplikasi lain yang menyediakan 

fitur serupa. Sehingga, pengembangan ini diharapkan dapat memberikan media 

alternatif bagi pendidik yang ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran 

dengan teknologi mutakhir. Berdasarkan hal tersebut maka jelas perbedaan 

pemanfaatan teknologi Augmented Reality dalam fungsi biasanya sebagai hiburan 

dengan pemanfaatannya sebagai media pembelajaran dalam penelitian ini. Selain itu 

batasan juga memberikan perbedaan konsep pengembangan serta perangkat yang 

digunakan dengan media pembelajaran lainnya yang juga memanfaatkan teknologi 

Augmented Reality namun dengan perangkat dan konsep yang berbeda. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian pengembangan ini berjudul 

“Pengembangan Multimedia Pembelajaran Bahasa Inggris Menggunakan Teknologi 

Augmented Reality pada Materi Everyday Activities untuk Kelas V SD Laboratorium 

Gorontalo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan multimedia pembelajaran Bahasa Inggris 

menggunakan teknologi Augmented Reality pada materi Everyday Activities? 

2. Bagaimana keefektivan produk pengembangan multimedia pembelajaran dalam 

meningkatkan hasil belajar? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan produk pengembangan multimedia pembelajaran Bahasa Inggris 

dengan menggunakan teknologi Augmented Reality pada mata pelajaran 

Everyday Activities untuk siswa kelas V SD Laboratorium UNG, Gorontalo. 

2. Mengetahui keefektivan produk multimedia ditinjau dari peningkatan hasil 

belajar. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

semua pihak khususnya guru dan peserta didik. Manfaat ini secara umum 

diklasifikasikan dalam dua manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, rujukan 

ataupun referensi bagi mahasiswa Strata 2 pada jurusan Teknologi Pendidikan 

dalam penelitian pengembangan khususnya mereka yang tertarik pada 

pengembangan multimedia pembelajaran interaktif berbasis teknologi 3D 

Augmented Reality. 

b. Dapat memperkaya wawasan keilmuan, terutama di dalam bidang keilmuan 

pendidikan sekolah dasar dan juga rujukan penelitian, pengembangan dan 

pelayanan teknologi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas Negeri Gorontalo 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah koleksi buku sehingga dapat 

digunakan sebagai sasaran acuan dalam pengembangan media pembelajaran 

alternatif. 

b. Bagi Sekolah 

Memotivasi dan menjadi solusi untuk pendidik dalam mengembangkan produk 

multimedia pembelajaran interaktif terutama untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa Inggris serta sebagai masukan bagi pendidik dalam memanfaatkan dan 

menggunakan produk multimedia pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan belajar 

mandiri sehingga peserta didik dapat termotivasi dalam mengikuti proses kegiatan 

belajar mengajar baik dalam kelas maupun diluar kelas. 


