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ABSTRAK 

Asrianti Amiruddin. 2022. Pengembangan Handout Berbasis Augmented Reality 
Pada Materi Gerak Lurus. Skripsi. Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. 
Pembimbing I Ma’ruf dan Pembimbing II Dian Pramana Putra. 

Kebanyakan guru masih menggunakan metode ceramah dan menggunakan 
buku paket BSE yang kurang menarik untuk dipelajari peserta didik khususnya 
pada mata pelajaran Fisika di SMA. Oleh sebab itu dikembangkan suatu handout 
yang bertujuan agar peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep materi 
yang di sajikan melalui handout hasil pengembangan  dengan dipadukan dengan 
teknologi Augmented Reality. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui validitas 
Handout Berbasis Augmented Reality dan mengetahui kepraktisan Handout 
Berbasis Augmented Reality. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan. Handout 
berbasis Augmented Reality pada materi Gerak Lurus yang dikembangkan sudah 
layak untuk digunakan di SMAN 8 Gowa karena rata-rata hasil validasi media 
diperoleh hingga 0.86 dan dikategorikan sangat valid. Respon guru terhadap 
handout berbasis Augmented Reality diperoleh tingkat persentase sebesar 81% 
sedangkan untuk respon peserta didik yang diperoleh sebesar 80%. Dengan 
demikian tinggi persentase yang diperoleh memberikan respon positif dan 
membuktikan bahwa handout berbasis Augmented Reality praktiks dalam 
penggunaannya. 

 
Kata kunci : Augmented Reality, Gerak Lurus, Handout  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keterampilan pada abad 21 menjadi fokus utama pendidikan saat ini, 

khususnya pada pendidikan IPA. Para pendidik berlomba-lomba untuk terus 

meningkatkan cara mengajar mereka terutama membelajarkan sains. 

Perangkat pembelajaran yang disiapkan kemudian dirangkai dalam bentuk 

yang sesuai dengan keterampilan abad ini. (Nisrina et al., 2020) 

Perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 di mana 

teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Dalam 

perkembangannya, revolusi industri 4.0 ini memberikan tantangan sekaligus 

dampak bagi generasi muda dan juga dunia pendidikan di Indonesia. 

Perkembangan revolusi industri 4.0 muncul dengan ditandai mulainya 

digitalisasi sistem pendidikan yang mengarahkan setiap unsur dalam bidang 

pendidikan untuk mampu melakukan penyesuaian dengan laju perubahan 

yang terjadi . Undang – undang RI No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sebagai 

sebuah proses pengembangan sumberdaya manusia agar memperoleh 
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kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal memberikan 

relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya 

sekitarnya. (Siahaan et al., 2019) 

Adapun ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai kewajiban belajar 

mengajar QS Al-Ankabut/29:20 sebagai berikut :  

 َ ِخَرةَ ۗاِنَّ ّٰللاه ُ يُْنِشُئ النَّْشاَةَ اْْلٰ ٰلى ُكّلِ َشْيٍء  عَ قُْل ِسْيُرْوا فِى اْْلَْرِض فَاْنُظُرْوا َكْيَف بَدَاَ اْلَخْلَق ثُمَّ ّٰللاه

  قَِدْيٌر ۚ

Terjemahnya:  

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah 

bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah 

menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu 

Pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari kata berhasil 

sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003. 

Penyebab utamanya terdapat pada hal-hal teknis dalam proses pembelajaran 

yang belum sepenuhnya dilakukan serta kelengkapan sarana prasarana. Inti 

dari permasalahan yang dihadapi adalah pendekatan dan metode yang 

digunakan dalam proses pembelajaran yang kurang sesuai. Kegiatan belajar 

mengajar yang masih bersifat monoton dan pasif sehingga mempengaruhi 

rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar 

tidaklah terlepas dari peran serta guru. Guru diharapkan menjadi sosok yang 

mampu hadir sebagai fasilitator dan motivator pembelajaran.  
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Fisika sampai saat ini menjadi salah satu pelajaran yang dianggap sukar 

oleh peserta didik, ini menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusi 

bersama baik pemerintah, guru dan masyarakat. Pemahaman konsep dan 

motivasi belajar fisika khususnya pada tingkatan SMA masih sangat rendah, 

faktor penyebabnya karena desain pendidikan yang ditampilkan kurang sesuai 

dengan hakikat belajar dan mengajar fisika .  

Fisika merupakan bagian dari sains yaitu ilmu pengetahuan alam yang 

menjelaskan fenomena yang dapat diamati (observable) dengan model-

model. Fisika merupakan bagian dari kelompok mata pelajaran IPA yang 

mencakup pengetahuan berupa fakta, teori, prinsip dan hukum berdasarkan 

temuan-temuan saintis dan kerja ilmiah. Fisika juga merupakan salah satu 

ilmu dasar yang dikembangkan berdasarkan pengamatan fenomena fisik pada 

alam yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada 

prinsipnya belajar fisika adalah mempelajari tentang alam. Belajar fisika 

merupakan tuntutan yang harus dilalui siswa di sekolah khusnya di tingkat 

SMA. (Sahlan et al., 2021) 

Mata pelajaran fisika memang sulit dan banyak yang tidak menyukainya 

tetapi penting untuk dipelajari karena ilmu-ilmu fisika dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, peralatan dapur menggunakan ilmu 

fisika perambatan panas, perlatan listrik menggunakan ilmu fisika kelistrikan, 

alat bantu optik seperti cermin pada kaca rias, spion motor dan lensa pada 

kacamata, mikroskop, teleskop menggunakan ilmu fisika cahaya. Penerapan 

ilmu fisika di kehidupan sehari-hari membuktikan bahwa fisika bermanfaat 
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untuk kelangsungan hidup manusia. Tanpa ilmu fisika, manusia akan 

kesulitan dalam menjalani kehidupan dengan menggunakan alat dan bahan di 

lingkungan sekitar. Oleh karena itu, siswa harus mempelajari fisika meskipun 

tidak terlalu menyukai pelajarannya.  

 Proses belajar mengajar (PBM) merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perlakuan guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu.Bahan ajar merupakan salah satu sarana penunjang keberhasilan 

proses belajar mengajar. Bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran terdapat berbagai macam. Handout merupakan salah satu jenis 

bahan ajar cetak yang biasa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran.  

Perkembangan proses pembelajaran begitu cepat sehingga sudah saatnya 

peserta didik menentukan jawaban sendiri melalui contoh soal dan masalah 

yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari serta sumber belajar yang 

dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Oleh sebab itu 

dikembangkan suatu handout yang bertujuan agar peserta didik dapat lebih 

mudah memahami konsep materi yang di sajikan melalui handout hasil 

pengembangan. Dan juga akan dikembangkan handout berpendekatan 

lingkungan. Handout berpendekatan lingkungan ini merupakan handout yang 

dikembangkan untuk memberikan pemahaman konsep fisika dengan cara 

melihat contoh-contoh fisika pada lingkungan. Peserta didik akan lebih 

tertarik mempelajari fisika jika di berikan contoh yang sering di lihat pada 

lingkungannya.  
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Pemanfaatan teknologi di bidang Pendidikan salah satunya adalah 

penggunaan teknologi Augmented Reality dalam pembelajaran dalam hal ini 

yaitu mengembangkan handout. Augmented reality (AR) adalah teknologi 

yang secara visual menambah lingkungan dunia nyata dengan 

memproyeksikan informasi yang dihasilkan komputer ke mata. Augmented 

reality adalah bidang penelitian yang berkembang pesat yang bertujuan untuk 

sepenuhnya mengintegrasikan virtual dengan lingkungan nyata. Dengan 

demikian AR bisa diartikan bahwa obyek nyata secara real time ditambah 

dengan obyek virtual yang muncul saat menggunakan alat atau perangkat 

pada obyek nyata tersebut. Sehingga terdapat hubungan antara dunia maya 

dengan dunia nyata dengan bantuan kamera. (Siahaan et al., 2019) 

Oleh karena itu, berdasarkan masalah diatas maka perlu suatu handout 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, sehingga diharapkan 

seluruh peserta didik dapat memperoleh nilai diatas Kriteria Ketuntasan 

Mininum (KKM) atau minimal memperoleh nilai KKM, salah satu upaya 

yang dilakukan peneliti ialah “Pengembangan Handout Fisika Berbasis 

Augmented Reality pada Materi Gerak Lurus“ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1.  Bagaimana validitas Handout Berbasis Augmented Reality pada materi 

Gerak Lurus? 
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2. Bagaimana kepraktisan Handout Berbasis Augmented Reality pada materi 

Gerak Lurus? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui validitas Handout Berbasis Augmented Reality 

2. Untuk mengetahui kepraktisan Handout Berbasis Augmented Reality 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

handout yang dikembangkan merupakan handout fisika berbasis Augmented 

Reality, yang dapat diakses oleh siapapun agar materi Gerak Lurus mudah 

dipelajari dan dipahami.  

E. Definisi Istilah 

1. Media pembelajaran interaktif adalah segala alat pengajaran yang 

digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses 

belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan 

pembelajaran yang sudah dirumuskan. 

2. Augmented Reality merupakan teknologi yang dapat menggabungkan 

benda maya berjenis 2 dimensi atau 3 dimensi yang akan ditambah ke 

dalam lingkungan nyata dan menggabungkan keduanya sehingga 

menciptakan ruang gabungan yang tercampur (Mixed Reality) dan 

memproyeksikannya kedalam waktu nyata (real time) sehingga 

Augmented Reality merupakan suatu teknologi interaksi yang 
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menggabungkan antara dunia nyata (real world) dan dunia maya (virtual 

world). (Rahmadhan A, 2021) 

3. Assemblr Edu didesain untuk membantu pengguna membuat konten 3D 

yang divisualisasikan kedalam bentuk Augmented Reality. Hasilnya dapat 

ditempatkan di dunia nyata untuk diakses semua orang.(Sugiarto, 2022) 

4. Model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) adalah salah satu model pengembangan yang 

memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang 

sederhana dan mudah dipelajari dengan 5 tahapan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

1. Handout  

a. Pengertian Handout 

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang 

guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout adalah 

pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. Handout biasanya 

diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi 

yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus 

dikuasai oleh peserta didik. 

Handout merupakan bahan ajar cetak yang memiliki isi berupa 

rincian- rincian materi yang dikemas dari bermacam-macam literatur. 

Handout ialah bahan tertulis yang dipersiapkan oleh seorang pendidik 

untuk memperbanyak informasi pengetahuan peserta didik. Menurut 

Prastowo handout adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas. 

Handout adalah bahan ajar berupa tulisan yang berisi rangkuman 

konsep- konsep penting dari suatu materi sehingga dapat 

memudahkan pembaca menguasai, memahami dan mengingat 

konsep-konsep materi yang dipelajari. Handout adalah bahan tertulis 

yang siapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan 

peserta didik, termasuk pada media ajar cetak. Handout berasal dari 
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bahasa inggris yang berarti informasi, berita tau surat lembaran. 

Handout termasuk media cetakan yang meliputi bahan-bahan yang 

disediakan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar, 

biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi 

dengan materi yang diajarkan/kompetensi dasar dan materi pokok 

yang harus dikuasai oleh peserta didik. Handout biasanya merupakan 

bahan ajar tertulis yang diharapkan dapat mendukung bahan ajar 

lainnya atau penjelasan dari pendidik. Sedangkan menurut Agus 

Wuryanto menyatakan handout merupakan salah satu bentuk media 

cetak yang mudah dikembangkan dan dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran. Maria cholifah mengemukakan handout dimaksudkan 

untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi 

pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik.  

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai handout di atas, 

maka dapat disimpulkan handout adalah media dalam proses 

pembelajaran yang memiliki susunan rinci atau rincian materi 

pelajaran yang bertujuan agar materi tersebut dapat mudah untuk 

dipahami dan diingat. 

b. Ciri-ciri Handout 

Adapun ciri- ciri pada yang dimiliki handout adalah:  

1) Bahan ajar cetak berupa kertas lembaran- lembaran yang dapat 

memberikan informasi pada peserta didik. 

2) Berisi materi yang diajarkan pendidik. 
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3) Terdiri dari catatan (baik lengkap, maupun kerangka saja), tabel, 

diagram, peta, materi- materi tambahan 

Selain memiliki ciri- ciri handout juga memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut:  

1) Merupakan unit pelajaran terkecil dan lengkap. 

2) Memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan 

sistematik. 

3) Memuat tujuan belajar yang spesifik. Memungkinkan peserta didik 

untuk belajar sendiri (self instruction). 

c. Jenis-jenis Handout 

Berdasarkan karakteristik mata pelajaran handout dibedakan 

menjadi dua macam yaitu: 

1) Handout Mata Pelajaran Praktik  

Pada jenis mata pelajaran praktik handout memiliki 

ketentuan sebagai berikut:  

a) Dalam materi pokok kegiatan praktik, terdiri atas langkah- 

langkah kegiatan atau proses yang harus dilakukan oleh 

peserta didik yakni langkah demi langkah dala memilih, 

merangkai, dan menggunakan alat/ instrumen yang akan 

digunakan atau dipasangkan dalam unit atau rangkaian 

kegiatan praktik. 

b) Pembelajaran dengan melakukan praktik ini berbeda dengan 

pembelajaran teori. Pengalaman dan keterampilan peserta 
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didik sangat diharapkan dalam penggunaan alat atau isntrumen 

praktik harus mutlak benar. 

c) Dilakukan pre-test terlebih dahulu agar dalam melihat 

kesiapan peserta didik dalam melakukan praktik. 

2) Handout Mata Pelajaran Nonpraktik  

Susunan handout nonpraktik adalah sebagai berikut: 

a) Sebagai acuan handout adalah SAP (Satuan Acara 

Pembelajaran). 

b) Format handout yaitu bebas (slide, transparasi, paper based) , 

berbentuk kalimat tetapi singkat atau skema gambar. 

c) Tidak perlu menggunakan header footer. 

d) Konten isi terdiri atas overview dan isi materi. 

d. Tujuan 

Dalam pembuatan Handout memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Bahan rujukan 

Handout berisi materi (baik baru maupun pedalamn) yang penting 

untuk diketahui dan dikuasai peserta didik. Keuntungan lain 

adalah materi handout berisi materi terbaru sehingga materi dapat 

disempurnakan, sehingga komunikasi antara peserta didik dan 

pendidik dapat dikembangkan melalui handout. 

2) Pemberi motivasi 

Melalui handout, pendidik dapat menyelipkan pesan-pesan 

sebagai motivator. 
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3) Pengingat 

Materi dalam handout dapat digunakan sebagai pengingat yang 

dimanfaatkan peserta didik untuk mempelajari materi sesuai 

urutan yang dianjurkan dan juga membantu peserta didik untuk 

melakukan kegiatan yang diminta.  

4) Memberi umpan balik 

Umpan balik dapat diberikan dalam bentuk handout dan tidak 

berhenti hanya pemberian umpan balik tetapi dapat pula diikuti 

dengan langkah-langkah selanjutnya. 

e. Fungsi  

Adapun fungsi pembuatan handout adalah sebagai berikut: 

1) Memperoleh informasi tambahan yang belum tentu mudah 

diperoleh secara cepat dari tempat lain. 

2) Memberikan rincian prosedur atau teknik pelaksanaan yang terlalu 

kompleks bila menggunakan media audiovisual. 

3) Materi yang terlalu banyak/kompleks yang telah dirinci dalam 

bentuk catatan yang mudah dipahami. 

f. Macam-macam Handout 

Dalam pengembangan handout menurut Nurtain ada tiga 

macam handout yaitu:  

1) Bentuk Catatan Handout ini menyajikan konsep-konsep, prinsip, 

gagasan pokok, tentang suatu topik yang akan dibahas. 
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2) Bentuk Diagram Handout ini berisi suatu bagan, sketsa atau 

gambar, baik yang ditulis secara lengkap maupun tidak lengkap. 

3) Bentuk catatan dan diagram Handout ini merupakan gabungan 

dari bentuk pertama dan kedua 

g. Karakteristik  

Adapun ciri khusus atau karakteristik pada handout adalah: 

1) Karakteristik yang dimiliki oleh handout adalah padat informasi 

dan materi yang akan dipelajari. 

2) Sebagai media pengajaran penjelasan yang lebih rinci tentang isi 

handout masih harus diberikan oleh pendidik yang melaksanakan 

pembelajaran. 

3) Handout diberikan pada awal atau sebelum pelajaran dimulai dan 

merupakan catatan tambahan bagi peserta didik 

h. Kelebihan dan Kekurangan 

Adapun kelebihan media handout dalam kegiatan belajar 

mengajar diantaranya adalah: 

1) Dapat merangsang rasa ingin tahu dalam mengikuti pelajaran. 

2) Meningkatkan kreativitas peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

3) Menjaga konsistensi penyampaian materi pelajaran dikelas oleh 

pendidik sesuai dengan perancangan pengajaran. 

4) Dapat memperkenalkan informasi atau teknologi baru. 

5) Dapat memeriksa hasil pembelajaran peserta didik. 
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6) Mendorong keberanian peserta didik untuk berprestasi. 

7) Dapat membantu pengetahuan ingatan dan penyempurnaan.  

Selain memiliki kelebihan pada media handout juga memiliki 

kekurangan atau kelemahan sebagai berikut: 

1) Sulit menampilkan gerak dan suara. 

2) Bagian-bagian pelajaran harus dirancang sedemikian rupa. 

3) Cepat rusak atau hilang. 

4) Hanya mampu mencapai pengetahuan kognitif saja. 

i. Komponen Penyusun Handout 

Menurut Azhar Arsyad, terdapat enam komponen penting 

yang harus diperhatikan saat menyusun handout antara lain sebagai 

berikut: 

1) Konsistensi 

a) Menggunakan konsistensi format dari halaman ke halaman 

dan usahakan tidak menggabungkan cetakan dan ukuran 

huruf. 

b) Mengusahakan konsistensi dalam jarak spasi, apabila terdapat 

spasi yang tidak sama sering dianggap tidak rapi.  

2) Format 

a) Jika paragraf panjang sering digunakan pada wajah satu kolom 

lebih sesuai, sebaliknya jika paragraf tulisan pendek- pendek 

wajah dua kolom akan sesuai.  

b) Isi yang berbeda supaya dipisahkan dan dilabel secara visual. 
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c) Strategi pembelajaran yang berbeda sebaiknya dipisahkan dan 

dilabel secara visual.  

3) Organisasi 

a) Mengupayakan untuk selalu menginformasikan kepada peserta 

didik mengenai sejauh mana peserta didik mempelajari 

handout. 

b) Menyusun teks sedemekian rupa sehingga informasi mudah 

diperoleh. 

c) Kotak-kotak dapat digunakan untuk memisahkan bagian dari 

teks.  

4) Daya Tarik  

Memperkenalkan setiap bab atau bagian baru dengan cara 

yang berbeda. Diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk 

membaca.  

5) Ukuran Huruf 

a) Memilih ukuran huruf yang sesuai dengan peserta didik, 

pesan, dan lingkungannya. Ukuran huruf yang baik untuk teks 

adalah 12. 

b) Menghindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks 

karena dapat membuat proses membaca itu sulit. 

6) Ruang ( spasi) Kosong 

a) Menggunakan ruang kosong tidak berisi teks atau gambar 

untuk menambah kontras. Ruang kosong dapat dapat ruang 
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berbentuk: ruang sekitar judul, batas tepi atau margin, spasi 

antar kolom dan permulaan paragaf.  

b) Menyesuaikan antar baris untuk meningkatkan tampilan dan 

tingkat bacaan tulisan. 

j. Penyusunan Handout 

Handout disusun berdasarkan kompetensi dasar yang harus 

dicapai oleh peserta didik. Dengan demikian makan proses pembuatan 

handout harus sesuai dar kurikulum. Handout merupakan bahan 

tertulis tambahan yang dapat memperkaya pengetahuan peserta didik 

dalam belajar untuk mencapai kompetensi. Adapun langkah-langkah 

penyusunan handout adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan penyusunan sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 

2) Menentukan judul handout, disesuaikan dengan kompetensi dasar 

dan materi pokok yang akan dipelajari. 

3) Mengumpulkan berbagai sumber literatur sebagai referensi untuk 

bahan penulisan. 

4) Menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat, jelas. 

5) Mengevaluasi hasil tulisan dengan cara membaca ulang untuk 

melihat jika terdapat kekurangan. 

6) Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya 

materi handout.(Asiyani, 2019) 
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2. Augmented Reality 

Pada tahun 1957, Seorang laki-laki yang dikenal dengan nama 

Morton Helig mulai membangun sebuah mesin bernama Sensorama, 

Mesin ini memberikan pengalaman sinematis pada seluruh indra 

pengguna, Mesin ini berbentuk seperti mesin arkade tahun 80an, Mesin 

ini dapat menyemburkan angin pada pengguna, menggetarkan kursi yang 

anda duduki, memainkan suara dan memproyeksikan lingkungan di depan 

dan sisi kepala pengguna dalam sebuah bentuk stereoscopic 3D. Mesin ini 

sangat mengesankan dengan demo film perjalanan disekitar Brooklynnya 

tetapi mesin ini tidak di jual secara komersial dan sangat mahal membuat 

film tersebut untuk kalangan luas karena mengharuskan Kameramen 

membawa tiga kamera sekaligus, walaupun mesin ini lebih terlihat 

sebagai Virtual Reality tetapi sangat jelas terlihat ada elemen Augmented 

Reality yang terlibat, dengan dua perangkat yang berada diantara 

pengguna dan lingkungan dan fakta bahwa lingkungan itu adalah 

lingkungan itu sendiri, Dunia nyata yang dilihat dalam situasi realtime – 

bahkan jika direkam. 

Pada tahun 1966 Professor Ivan Sutherland dari Teknik Elektro 

Harvard menemukan salah satu perangkat paling penting yang digunakan 

baik dalam AR atau VR.Perangkat ini bernama Head Mounted Display 

atau HMD untuk singkatnya.Perangkat ini sangat berat jika digantungkan 

di kepala Seseorang sehingga perangkat harus ini digantungkan pada 

langit langit Lab, Karena itu alat ini mendapat julukan The Sword of 
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Damocles. Karena lahir pada awal jaman teknologi komputer, 

kemampuan grafis perangkat ini cukup terbatas dan hanya menampilkan 

wireframe sederhana dari model lingkungan yang dihasilkan. Meskipun 

demikian alat ini merupakan langkah pertama dalam pembuatan AR. 

Walau AR sudah ada cukup lama dan dalam bentuk yang berbeda-beda, 

Ungkapan Augmented Reality seharusnya sudah tercipata oleh Professor 

Tom Caudell ketika Ia Bekerja di Boeing’s Computer Service’s. 

Augmented Reality merupakan teknologi yang dapat 

menggabungkan benda maya berjenis 2 dimensi atau 3 dimensi yang akan 

ditambah ke dalam lingkungan nyata dan menggabungkan keduanya 

sehingga menciptakan ruang gabungan yang tercampur (Mixed Reality) 

dan memproyeksikannya kedalam waktu nyata (real time) sehingga 

Augmented Reality merupakan suatu teknologi interaksi yang 

menggabungkan antara dunia nyata (real world) dan dunia maya (virtual 

world) Penggunaan teknologi ini akan sangat membantu dalam 

menyampaikan informasi kepada pengguna. prinsip augmented reality 

“masih sama dengan virtual reality, yaitu bersifat interaktif, immersion, 

realtime, dan objek virtual berbentuk 3 dimensi”. namun kebalikan dari 

virtual reality yang menggabungkan objek nyata (user) kedalam 

lingkungan virtual, augmented reality menggabungkan objek virtual pada 

lingkungan nyata. “Kelebihan utama dari Augmented reality 

pengembangannya yang mudah dan murah, berbeda dengan Virtual 

Reality”.(Rahmadhan A, 2021) 
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3. Materi Pembelajaran (Gerak Lurus) 

a. Pengertian gerak lurus 

Suatu benda melakukan gerak, bila benda tersebut keduanya 

(jaraknya) berubah setiap saat terhadap titik asalnya (titik acuan). 

Sebuah benda dikatakan bergerak lurus, jika lintasannya berbentuk 

garis lurus. Contohnya gerak mobil di jalan pada lintasan lurus, buah 

apel yang jatuh dari pohonnya,dan pada setiap objek yang bergerak 

pada lintasan yang lurus. 

Gerak lurus ada dua macam yaitu:  

1. Gerak Lurus Beraturan (GLB)  

2. Gerak Lurus Berubah Beraturan(GLBB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Contoh Gerak Lurus Kereta Bergerak pada Lintasan 
Lurus 

Pada saat suatu objek bergerak, objek tersebut akan mengalami 

perubahan jarak serta dapat pula mengalami perubahan posisi atau bisa 

disebut perpindahan. 
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b. Jarak dan Perpindahan 

Dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk membedakan antara 

jarak dan perpindahan. Kita akan mengetahui perbedaan antara jarak 

dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda 

selama bergerak.Sedangkan Perpindahan adalah besarnya jarak yang 

di ukur dari titik awal menuju titik ahir. Jadi, jika suatu benda 

bergerak, maka benda itu akan berubah posisi. Perubahan posisi 

benda pada waktu tertentu disebut dengan perpindahan.Sedangkan 

panjang lintasan yang sebenarnya yang ditempuh oleh benda selama 

bergerak disebut jarak. Berikut ilustrasi gambar jarak dan 

perpindahan: 

 

 

Perpindahan memiliki besar dan arah, maka perpindahan 

merupakan besaran vektor.Sedangkan jarak hanya besaran yang 

berupa nilai tanpa arah, sehingga jarak merupakan besaran skalar. 

 

 

Gambar 2. 2 Ilustrasi Jarak dan Perpindahan 
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c. Kelajuan dan Kecepatan 

Kelajuan dan kecepatan adalah dua buah besaran fisika yang 

berbeda arti. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang 

ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda.Sedangkan 

kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang 

waktu.Kelajuan dan kecepatan dinyatakan dalam satuan 

kilometer/jam, mil/jam atau meter/sekon.Tetapi dalam SI satuan laju 

dan kecepatan adalah meter/sekon (m/s). Kelajuan merupakan besaran 

skalar yang hanya memiliki nilai tidak mempunyai arah. 

Dalam fisika kecepatan dirumuskan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan :  

v = Kecepatan benda (m/s)  

s = Perpindahan yang ditempuh benda (m)  

t = Waktu yang diperlukan skon/detik (s) 

d. Percepatan  

Sebuah benda akan mengalami percepatan apabila benda 

tersebut bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan dalam selang 

waktu tertentu. Contohnya adalah sebuah sepeda yang bergerak 

menuruni sebuah bukit memiliki kecepatan yang semakin lama 

𝑣 =
𝑠

𝑡
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semakin bertambah selama geraknya.Gerak sepeda tersebut dikatakan 

dipercepat. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jadi  

percepatan adalah kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan 

rata- rata dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan :  

 ̅=percepatan rata-rata(m/s 2)  

∆v = perubahan kecepatan (m/s)  

∆t = perubahan waktu (s)  

Gambar 2. 3 Sepeda yang Bergerak Menuruni 
Bukit (+a) 

Gambar 2. 4 Sepeda yang Bergerak Menaiki 
Bukit (-a) 

�̅� =
∆𝑣

∆𝑡
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Percepatan merupakan besaran vektor.Percepatan dapat 

bernilai positif (+a) dan bernilai negative (-a) tergantung pada arah 

perpindahan dari gerak tersebut.Percepatan yang bernilai negative (- 

a) sering disebut perlambatan perlambatan.Kecepatan (v) dan 

percepatan (a) mempunyai arah yangberlawanan. 

e. Gerak Lurus Beraturan (GLB) 

Gerak lurus beraturan (GLB) adalah gerak suatu benda pada lintasan 

lurus dengan kecepatan konstan (tetap). Contohnya adalah Kereta api 

yang melaju di rel yang lurus dengan kecepatan tetap, mobil yang 

melintasi jalan yang lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan (v) ialah 

besaran vektor yang besarannya sesuai dengan 

perubahanlintasantiapsatuan waktu.Kelajuan adalah besaran skalar 

yang besarannya sesuai dengan perubahan lintasan tiap satuan waktu. 

f. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) 

Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) adalah gerak benda 

dalam lintasan garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara 

teratur (percepatan tetap). Jadi, ciri utama GLBB adalah bahwa dari 

waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin 

cepat/lambat.Sehingga gerakan benda mengalami percepatan atau 

perlambatan.Dalam hal ini, kita tidak menggunakan istilah 

perlambatan untuk gerak benda diperlambat.Kita tetapsaja 

menamakannya percepatan, hanya saja nilainya negatif. Jadi 
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perlambatan sama dengan percepatan negatif. Contoh sehari-hari 

adalah peristiwa jatuh bebas. 

B. Penelitian Relavan 

Berikut ini dipaparkan beberapa peneletian yang relavan terkait dengan 

penelitian ini : 

1. Penelitian oleh Wahyuningsih (2021) dengan judul, “Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbasis Pemecahan Masalah Menggunakan 

Teknologi Augmented Reality Pada Materi Getaran Dan Gelombang”. 

Dari hasil yang diperoleh, produk ini memenuhi dua kriteria yaitu valid 

menurut para ahli dan juga praktis menurut guru dan siswa 

(WAHYUNINGSIH, 2021) 

2. Penelitian oleh Ahsan (2020) dengan judul “Pengembangan Aplikasi 

Berbasis Augmented Reality pada Outdoor Mathematics Learning untuk 

Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika”. Peningkatan 

kemampuan literasi matematika siswa pada outdoor mathematics 

learning dengan menggunakan aplikasi mobile augmented reality materi 

bangun ruang sisi datar berada pada kategori sedang. (Ahsan, 2020) 

3. Penelitian oleh Purwandari, dkk (2021) dengan judul “Modul Fisika 

Berbasis Augmented Reality Sebagai Alternatif Sumber Belajar Siswa” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran 

terintegrasi Augmented Reality sebagai sumber belajar siswa kelas X 

SMK Cendekia Madiun. Penelitian ini menggunakan metode ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Produk 



27 
 

 
 

yang dikembangkan adalah modul yang terintegrasi Augmented Reality 

pada pokok bahasan Getaran dan Gelombang. Uji validasi dengan 

melibatkan 5 validator dengan rata-rata persentase capaian sebesar 77,7% 

menurut ahli materi dengan kategori layak, 72,5% menurut ahli media 

pembelajaran, hasil uji coba kelas terbatas di SMK Cendekia Madiun 

terhadap 20 siswa menunjukkan respon siswa dengan persentase sebesar 

71,60 % dengan kategori baik. (Purwandari et al., 2021) 

4. Penelitian oleh Simaremare, dkk dengan judul “Pengembangan Game 

Edukasi Fisika Berbasis Augmented Reality pada Materi Kinematika 

untuk Siswa SMA” Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan game 

edukasi android berbasis augmented reality serta mengetahui 

pengaruhnya terhadap peningkatan minat belajar siswa. Penelitian ini 

merupakan pengembangan media yang menggunakan model ADDIE 

dengan instrumen penelitian menggunakan lembar validasi serta angket 

uji coba media. Berdasarkan hasil penelitian berupa validasi ahli materi 

diperoleh hasil 82,5%, validasi soal 77,36%, validasi media 90,97%, dan 

validasi bahasa 95,14%. Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis 

angket uji coba BRIGFAT kepada kelompok kecil siswa SMA, dan 

pembahasan maka BRIGFAT sudah valid digunakan sebagai media game 

edukasi pendamping pembelajaran kinematika. (Simaremare et al., 2022) 

5. Penelitian oleh Mahardika dengan judul “Pengembangan Modul 

Interaktif Berbasis Augmented Reality Berbantuan Assemblr Pada Materi 

Tata Surya Kelas Vii Smp/Mts” Tujuan dari penelitian dan 
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pengembangan ini yakni (1) Mendeskripsikan validitas terhadap 

pengembangan modul interaktif berbasis Augmented Reality berbantuan 

Assemblr pada materi Tata Surya kelas VII MTs Negeri 1 Jember. (2) 

Mendeskripsikan hasil uji respons peserta didik terhadap pengembangan 

modul interaktif berbasis Augmented Reality berbantuan Assemblr pada 

materi Tata Surya kelas VII MTs Negeri 1 Jember. Jenis penelitian yang 

digunakan yakni penelitian dan pengembangan (Research and 

Development), dengan menggunakan model pengembangan ADDIE 

(Analyze, Design, Development, Implementation dan evaluation) yang 

terbatas pada tahap evaluasi formatif dikarenakan keterbatasan waktu. 

Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan memperoleh (1) 

Persentase nilai validasi ahli materi sebesar 95%, (2) Persentase nilai 

validasi ahli media sebesar 97%, dan (3) Persentase nilai validasi 

pengguna oleh guru sebesar 94%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat validitas modul yang dikembangkan dinyatakan sangat valid. 

Hasil uji respons peserta didik diperoleh hasil (1) Uji skala kecil sebesar 

91% kriteria sangat menarik, dan (2) Uji skala besar sebesar 93% kriteria 

sangat menarik, dengan demikian dari segi kemenarikan modul interaktif 

berbasis Augmented Reality sangat menarik untuk digunakan dalam 

pembelajaran. (Haji et al., 2022)  

6. penelitian oleh Pradana dengan judul “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Fotografi Berbasis Augmented Reality Video Di Smk 

Negeri 2 Kota Mojokerto” Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
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ADDIE. Dan bertujuan untuk menghasilkan sebuah modul pembelajaran 

yang berteknologi augmented reality video pada mata pelajaran fotografi 

di SMK Negeri 2 Mojokerto. Subjek penelitian ini adalahsiswa kelas XI 

DKV SMK Negeri 2 Kota Mojokerto sebanyak 31 siswa. Pengambilan 

data berupa pretest, posttest, dan angket respon siswa. Berdasarkan hasil 

validasi diperoleh persentase validasi media 94%, persentase validasi 

modul 93,85%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil validasi 

sangat layak untuk digunakan dalam penelitian. Hasil uji t adalah 8,881 

dengan nilai sig (one-tail) 0,00 < 0,05 yang menunjukkan bahwa Ho 

ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatnya hasil belajar 

siswa setelah menggunakan modul pembelajaran fotografi berbasis 

augmented reality video. Hasil respon siswa terhadap modul 

pembelajaran berbasis augmented reality video adalah 75,48%. Hasil ini 

menunjukan bahwa modul pembelajaran fotografi berbasis augmented 

reality video layak digunakan sebagai alat pembelajaran dan 

mendapatkan respon baik dari siswa. (Pradana, 2019) 
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C. Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir 

 Materi fisika yang 
abstrak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian  

   Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research 

and Development). Menurut Gay (1990) penelitian pengembangan adalah 

suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efekif untuk 

digunakan sekolah, dan bukan untuk menguji teori. Penelitian pendidikan 

dan pengembangan ( R & D ) adalah proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-Langkah 

dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R & D, yang terdiri dari 

mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk berdasarkan 

temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan dimana ia akan digunakan 

akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang 

ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Dalam program yang lebih 

ketat dari R & D, siklus ini diulang sampah bidang data-data uji 

menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan perilaku 

didefinisikan. 

Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk tersebut.  Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah handout berbasis Augmented Reality. 
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B. Prosedur Pengembangan 

Model pengembangan yang dipilih pada penelitian ini adalah model 

pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahap yaitu (Analysis, Design, 

Development, Implementation and Evaluation) yang dikembangkan oleh 

Dick and Carry, Produk yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu 

handout Fisika berbasis Augmented Reality. Model ini terdiri atas 5 tahap 

pengembangan, yakni sebagai berikut :  

1. Analysis  

Tahap  pertama  yang dilakukan  pada penelitian  ini  yaitu  melakukan 

tahap analisis mengenai perlunya pengembangan handout, kelayakan 

dan syarat-syarat pengembangan handout. Pengembangan handout baru 

diawali oleh adanya masalah dalam handout yang sudah diterapkan. 

Masalah dapat terjadi karena handout yang ada sekarang sudah tidak 

relevan dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, dan 

karakteristik peserta didik. Selain menganalisis mengenai perlunya 

pengembangan handout baru, peneliti juga perlu menganalisis 

kelayakan dan syarat-syarat pengembangan handout baru tersebut. 

2. Design (perancangan)  

Tahap perancangan dimulai dari menetapkan tujuan belajar, merancang 

skenario atau kegiatan belajar mengajar dan merancang handout, 

merancang materi pembelajaran. Rancangan ini yang menjadi dasar 

untuk melakukan proses pengembangan berikutnya.  



33 
 

 
 

3. Development (pengembangan)  

Handout yang telah dirancang, kemudian handout tersebut mulai 

dikembangkan. Pada tahap perancangan, telah disusun kerangka 

konseptual penerapan handout yang baru. Dalam tahap pengembangan, 

kerangka yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk 

yang siap untuk diimplementasikan/ uji cobakan.  

4. Implement  (penerapan)  

Handout yang telah dikembangkan diterapkan pada situasi yang nyata 

yaitu di kelas. Selama implementasi, rancangan handout yang telah 

dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya.  

5. Evaluate ( Evaluasi)  

Saran dan komentar dari pengguna handout dijadikan sebagai bahan 

evaluasi untuk menyempurnakan handout. Revisi dibuat sesuai dengan 

hasil evaluasi yang belum dapat dipenuhi oleh handout tersebut. 

C. Uji Coba Produk  

1. Tahap Validitas 

Kata valid sering diartikan dengan tepat, benar, shahih dan 

absah. Valid berari instrument tersebut (dalam penelitian 

pengembangan media pembelajaran) dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur dan bias menampilkan apa 

yang harus ditampilkan. Validitas dalam penelitian ada dua macam 

yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Penelitian dinyatakan 

mempunyai validitas internal apabila hasil penelitian merupakan 
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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, hasil penelitian dinyatakan 

mempunyai validitas eksternal apabila hasil penelitian dapat 

diaplikasikan pada dunia nyata yang menyerupai tempat yang diteliti. 

2. Tahap Praktikalitas 

Praktikalitas berarti bersifat praktis, artinya mudah dan senang 

dalam pemakaiannya. Kepraktisan disini adalah praktis dalam 

penggunaan media pembelajaran media pembelajaran Fisika berbasis 

Augmented Reality pada materi gerak lurus untuk siswa SMA/MA  

Praktikalitas menunjukkan tingkat kepraktisan media.Tahap 

praktikalitas setelah media digunakan dalam pembelajaran .penilaian 

praktikalitas berdasarkan tanggapan guru mata pelajaran dan siswa 

menggunakan angket tanggapan. 

D. Desain Uji Coba 

Uji coba produk dilakukan dengan menjalankan aplikasi atau program 

dalam hal ini aplikasi berbasis Augmented Reality dan dilihat untuk 

mengetahui ada kesalahan atau tidak. Pada tahap ini, pengujian ini disebut 

pengujian alpha dan pengujian beta. Pengujian alpha dilakukan oleh ahli 

media untuk mengetahui kelayakan media, sehingga mendapatkan 

kekurangan untuk dilakukan revisi. Pengujian beta dilakukan oleh siswa 
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dan guru untuk mengetahui kelayakan untuk dijadikan sebagai media 

pembelajaran. 

 

 Gambar 3.1 . Desain Uji Coba 

  

E. Subjek Penelitian 

1. Tenaga ahli sebagai validator ahli media. 

2. Guru Fisika 

3. Siswa-Siswi SMA sebagai responden dalam uji coba pada tahap 

development 

F. Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dan kuantitatif. 

1. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal 

bukan dalam bentuk angka 

Uji Coba 
Ahli Media Revisi 1 

Uji Coba 

 Lapangan 
Revisi 2 
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2. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung 

secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang 

dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka 

G. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan angket dan observasi. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa lembar validasi  dan angket respon peserta didik. 

Observasi yang dilakukan merupakan observasi terstruktur, yaitu 

observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang 

akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.  

b. Instrumen 

1) Lembar Validasi 

 Lembar Validasi ini kedua validator memberikan 

beberapa penilaian dengan memberikan tanda centang pada baris 

dan kolom yang sesuai. Validator kemudian diminta untuk 

memberikan kesimpulan penilaian umum dengan kategori dapat 

diterapkan tanpa revisi, dapat diterapkan dengan revisi kecil dan 

belum dapat diterapkan. Adapun lembar validasi yang digunakan 

adalah (1) validasi Handout, (2) validasi lembar angket respon 

pendidik/guru, (3) validasi lembar angket respon peserta didik.  
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2) Angket Respon Peserta didik 

Respon peserta didik terhadap Handout dapat diketahui 

melalui angket. Angket respon peserta didik disusun untuk 

mengumpulkan salah satu data pendukung kepraktisan Handout 

berbasis Augmented Reality. Angket tersebut dibagikan kepada 

peserta didik setelah pertemuan terakhir yang berisi pernyataan 

untuk diisi sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Respon 

peserta didik meliputi pendapat peserta didik terhadap proses 

pembelajaran dengan menggunakan Handout. Hasil angket ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki Handout.  

3) Angket Respon Pendidik/Guru 

Angket respon pendidik/guru digunakan untuk memperoleh 

data pendukung kepraktisan Handout, mata pelajaran fisika.  

Angket tersebut dibagikan kepada pendidik/guru setelah 

pertemuan terakhir selesai yang berisi pernyataan berupa angket 

tertutup untuk diisi sesuai petunjuk yang diberikan. Hasil angket 

ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

Handout yang dikembangkan. Data ini dapat membantu dalam 

mendapatkan data aspek-aspek yang mana dari komponen 

Handout yang perlu direvisi. 
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H. Teknik Analisis Data  

Terdapat tiga macam analisis data yang sesuai dengan data yang 

akan dikumpulkan dalam penelitian ini, yakni analisis data kevalidan dan 

analisis data kepraktisan:  

1. Analisis data kevalidan   

Uji ahli media berfungsi sebagai dasar acuan untuk mengetahui 

kesesuaian secara teknis pada pembuatan media pembelajaran secara 

visual dan fungsionalitas media pembelajaran yang dibuat. Dimana 

melibatkan 2 dosen yang ahli dalam bidang media pembelajaran. 

Penilaian hasil dari uji ahli desain dan media pembelajaran dihitung 

dengan Rumus Gregory.(Gregory, 2000).  

Penilaian hasil dari uji ahli dihitung dengan Rumus Gregory. 

Gregory mengembangkan teknik dalam pengujian isi yang sudah 

dikuantitatifkan. Mekanisme perhitungan pengujian validitas isi 

menurut Gregory ialah sebagai berikut:  

a. Para pakar yang dipercaya menilai instrument melakukan penilaian 

instrument perbutir. 

b. Pengelompokan skala, sesuai dan tidak sesuai. Hasil penilaian para 

pakar ditabulasi silang, misalnya untuk dua penilai. 
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Tabel 3. 1Model Kesepakatan Antar Penilai untuk Validasi Media 

Penilai I Penilai II 1-2 3-4 

1-2 A B 

3-4 C D 

(Sumber: Gregory, 2000) 

  =
 

       
 

Keterangan: 

  = Validasi media 

 = Kedua ahli tidak setuju 

 = Ahli I setuju, ahli II tidak setuju 

 = Ahli I tidak setuju, ahli II setuju 

 = Kedua ahli tidak setuju 

Kriteria Validasi: 

0.80-1.00 : validasi isi sangat tinggi 

0.60-0.79 : validasi isi tinggi  

0.40-0.59 : validasi isi sedang 

0.20-0.39 : validasi isi rendah 

0.00-0.19 : validasi isi sangat rendah 
 

2. Analisis Kepraktisan Media 

Analisis kepraktisan produk dikembangkan dilihat dari lembar 

uji kepraktisan yang diisi oleh guru dan peserta didik. Jawaban dari 
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setiap instumen(lembar respon guru dan peserta didik) yang 

menggunakan skala Likert mempunyai rincian skor: 

Tabel 3. 2 Skor Angket Uji Respon 

Alternatif Skor Positif Skor Negatif 

Sangat Setuju(SS) 5 1 

Setuju(S) 4 2 

Ragu-Ragu(RR) 3 3 

Tidak Setuju(TS) 4 2 

Sangat Tidak 
Setuju(STS) 

1 5 

(Sumber: Putranadi et al., 2021) 

Penilaian kelayakan pada angket uji menggunakan persentase. 

Menghitung persentase setiap subyek digunakan rumus:(Sugiono, 2009) 

 =
∑ 

∑  
      

 

Keterangan: 

P : Persentase 

∑  : jumlah jawaban responden dalam satu item 

∑   : jumlah ideal item 

Kriteria interpretasi skor angket dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. 3 Kriteria Uji Respon 

Interval Kriteria 

           Sangat positif 

          Positif 
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          Cukup Postif 

          Kurang Positif 

        ) Tidak Positif 

(Sumber: Arikunto, 2010) 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Validasi Produk  

1. Deskripsi Tahap Analisis (Analyze) 

Tahap analisis bertujuan untuk mengetahui  dan mengumpukan 

informasi terkait apa saja yang dibutuhkan terkait dengan media yang 

dikembangkan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada di 

sekolah. Analisis ini dilakukan pada mata pelajaran fisika kelas X. 

Analisis yang dilakukan terdiri dari: analisis materi dan analisis tujuan 

a. Analisis Materi 

 

Gambar 4. 1 Sistematika Materi Gerak Lurus 
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Analisis materi dilakukan dengan tujuan untuk menentukan materi 

yang tepat untuk digunakan dalam pengembangan produk agar tidak 

ada yang terlewatkan dan tersusun secara sistematis. Analisis materi 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi apa 

yang sesuai dengan produk yang akan dikembangkan, serta menyusun 

secara sistematis konsep-konsep utama yang akan dipelajari oleh 

peserta didik.       

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa materi yang digunakan 

terdiri dari besaran gerak lurus yang didalamnya terdapat posisi, jarak, 

perpindahan, kelajuan dan kecepatan, GLB dan GLBB. Tujuan dari 

penyusunan sistematika ini agar konsep dari tiap materi jelas, 

berkesimambungan dan tidak meluas dari materi gerak lurus. 

Berdasarkan hasil wawancara pada guru fisika dan kepada peserta 

didik kelas X di SMAN 8 Gowa, maka didapatkan hasil bahwa materi 

Gerak Lurus merupakan salah satu materi yang sulit dipahami oleh 

peserta didik. Sulitnya siswa dalam memahami materi disebabkan 

karena materi gerak lurusl dianggap sebagai materi kinematika yang 

memungkinkan peserta didik mengalami miskonsepsi, kesulitan 

menerapkan konsep dikarenakan karena sulit membedakan materi 

yang satu dengan yang lain, seperti kecepatan dengan kelajuan, jarak 

dengan perpidahan, serta gerak lurus beraturan dan gerak lurus 

berubah beraturan. Dari permasalahan tersebut maka siswa 
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membutuhkan media yang dapat membantu peserta didik dalam 

memahaminya. 

b. Analisi Media 

Selanjutya,pada hasil analisis media pembelajaran ditemukan 

bahwa dalam proses pembelajaran fisika di SMAN 8 Gowa yaitu 

berupa buku teks, lembar kerja peserta didik, Microsoft powerpoint, 

dan video pembelajaran. Namun dalam pelaksanaannya, media berupa 

Microsoft powerpoint dan video pembelajaran jarang digunakan 

karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah, Hal ini 

mengakibatkan peserta didik lebih sering menggunakan buku teks 

dalam pembelajaran. Didapatkan fakta bahwa peserta didik kurang 

termotivasi untuk menggunakan buku teks karena buku yang terlihat 

monoton. Peserta didik membutuhkan sumber belajar lain dengan 

kriteria media pembelajaran yang, menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti, disertai dengan ilustrasi dan bersifat praktis.  

Media pembelajaran berbentuk handout yang terintegrasi dengan 

teknologi Augmented Reality merupakan salah satu media 

pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan kebiasaan peserta 

didik pada pembelajaran abad ke-21 dan bersifat praktis karena dapat 

diakses dengan mudah. Media pembelajaran berbasis augmented 

reality menjadi solusi yang dapat ditawarkan untuk dicoba oleh peserta 

didik, dimana media pembelajaran ini dapat digunakan secara mandiri 

dan menarik karena disertai dengan penjelasan materi yang sederhana 
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dan ilustrasi 3D interaktif yang dapat mengambarkan konsep materi 

menjadi lebih menarik yang serta dapat menghadirkan suara dan video 

sehingga dapat membantu peserta didik dalam menerapkan konsep dari 

materi gerak lurus. 

c. Analisis Kurikulum 

Adapun materi yang akan dipilih sesuai dengan kurikulum 2013 

tingkat sekolah menengah atas. Adapun materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah materi gerak lurus terdapat pada KD yaitu: 

Tabel 4. 1 Analisis Kurikulum 

Kompetensi Dasar Indikator PencapaianKompetensi 

3.4. Menganalisis besaran-

besaran fisis pada gerak 

lurus dengan kecepatan 

konstan (tetap) dan gerak 

lurus dengan percepatan 

konstan (tetap) berikut 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

misalnya keselamatan 

lalu lintas. 

 

3.4.1 Mendefenisikan pengertian 

gerak 

3.4.2 Menunjukkan perbbedaan posisi, 

jarak dan perpindahan 

3.4.3 Membedakan kelajuandan 

kecepatan 

3.4.4 Menjelaskan percepatan 
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 Analisis kurikulum dilakukan agar produk yang 

dikembangkan relevan dengan kurikulum yang berlaku disekolah 

guna menjadi batasan pada pengembangan produk. Peneliti memilih 

menggunakan materi gerak lurus karena membutuhkan ilustrasi dan 

penyampaian yang tepat agar peserta didik dapat memahami materi 

tersebut. Selain itu, materi gerak lurus terbagi menjadi dua yaitu gerak 

lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan 

konstan. Dengan materi yang kompleks ini membuat peserta didik 

membutuhkan komunikasi antar guru dan peserta didik untuk lebih 

memahami dan aktif dalam pembelajaran. Sehingga dilakukanlah 

pengembangan handout berbasis Augmented Reality yang mampu 

memberikan peserta didik rasa perwujudan yang memungkinkan 

mereka mendapatakan pengalaman nyata yang dapat mereka ingat 

sesudahnya. Yang mampu memvisualisasikan secara interaktif 

sehingga peserta didik akan lebih mudah menyerap materi yang 

diajarkan. 

2. Tahap Design (Design) 

Tujuan tahap design adalah untuk menyiapkan rancangan produk. 

Pada tahap ini terdapat desain handout berbasis Augmented Reality 

(produk hasil). Handout materi gerak lurus menggunakan ukuran kertas 

A4. Ukuran font yang digunakan adalah 40 untuk judul sub dan 12 untuk 

isi dengan jenis font Times New Roman (sesuai kebutuhan dan kerapian 
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dari isi handout). Adapun desain atau model handout berbasis Augmented 

Reality pada materi gerak lurus secara terstruktur disusun sebagai berikut : 

a. Sampul 

Sampul handout didesai menggunakan canva dan diberi ilustrasi sesuai 

dengan materi gerak lurus. Bagian ini menjelaskan identitas dari 

handout, yang terdiri dari judul, gambar salah satu contoh dari Gerak 

Lurus, dan nama peneliti. 

b. Kata Pengantar 

c. Daftar Isi 

Bagian ini memberikan informasi tentang isi dari handout yang 

dikembangkan. 

d. Petunjuk Penggunaan 

Bagian ini mendeksripsikan Augmented Reality secara singkat dan 

menjelaskan petunjuk bagaimana handout berbasi AR dapat digunakan. 

e. Isi materi ajar pada Handout berbasis Augmented Reality. 

Bagian ini merupakan inti dari handout yang dikembangkan, dimana 

berisikan penjelasan singkat dari materi gerak lurus yang sesuai 

dengan kegunaan handout yaitu sebagai ringkasan materi untuk 

menjadi pegangan peserta didik dan disertai dengan contoh soal, pada 

bagian ini terdapat pula barcode yang dapat discan dengan aplikasi 

Assemblr Edu untuk menampilan Augmented Reality yang dimuat 

kedalam handout, Augmented Reality berusaha menginterpretasikan 

visualiasi dari contoh gerak lurus pada kehidupan sehari-hari. 
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Selain merancang handout, juga disiapkan instrumen penilaian. Instrumen 

penilaian yang digunakan untuk menilai handout adalah lembar validasi 

handout untuk validator, angket respon pendidik/guru dan angket respon 

peserta didik. Hasil validasi digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan 

sekaligus perbaikan untuk bahan revisi pada handout. Hasil respon peserta 

didik dan angket respon pendidik/guru digunakan untuk mengukur tingkat 

kepraktisan media pembelajaran.  

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap selanjutnya membuat pengembangan handout berbasis 

Augmented Reality, sebagai tindak lanjut dari rancangan yang telah 

dilakukan pada tahap desain. Tahap pengembangan ini bertujuan untuk 

mengahsilakn Handout. 

Pada tahap pengembangan ini, handout dikembangkan dengan 

menerapkan kerangka produk awal yang telah dirancang.   

a. Tahap Pembuatan Augmented Reality dengan Assemblr Edu 

1) Membuka aplikasi Assemblr Edu yang sebelumya telah diunduh 

melalui google playstore 

 

Gambar 4. 2 Aplikasi Assemblr Edu 
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Assemblr EDU adalah sebuah aplikasi mobile yang 

memudahkan untuk membuat pengalaman belajar yang 

menyenangkan dan mudah dimengerti. Peserta didik seringkali 

kesulitan memahami sebuah materi jika hanya melalui gambar 

2D. Begitu pula para guru, yang seringkali harus menjelaskan 

suatu konsep yang rumit tanpa media dan alat peraga yang 

memadai. Dari permasalahan ini, Assemblr hadir untuk membuat 

interaksi antar siswa dan guru menjadi lebih interaktif dan 

menyenangkan. 

Assemblr Edu digunakan dalam pembuatan media AR ini, 

karena asset 3 dimensi sudah tersedia, pengguna dapat 

mengembangkan media sesuai dengan keinginannya, dan yang 

begitu penting adalah telah disematkannya learning managemn 

school (LMS). Fitur 3 dimensi dan LMS yang menjadi satu 

kesatuan membuat AR Assemblr Edu menjadi pilihan para guru 

dan peserta didik untuk menggunakannya. Para guru dan peserta 

didik bisa berkomunikasi, saling bertukar hasil karyanya di dalam 

LMS yang bisa di lihat langsung maupun di print untuk di 

scan.(Sugiarto, 2022) 
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2) Mendesain Augmented Reality dengan asset 3D yang tersedia 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Awal Assemblr Edu 

Pada awal membuka aplikasi Assemblr Edu, peserta didik  dapat 

masuk pada LMS jika diinginkan, namun pada tahap kali ini, 

hanya langsung pada pembuatan model 3D, dimana dengan 

mengklik “You” 

 

Gambar 4. 4 Tampilan “You” 

Pada tampilan ini muncullah tampilan creations yang berisi projek 

yang telah dibuat sebelumnya jika ada, kemudian untuk memulai 

membuat projek baru dengan mengklik icon “+” 



50 
 

 
 

   

(a)                              (b) 

Gambar 4. 5 (a) Tampilan Scane Projek Baru (b) Tampilan 

Scane-2 

Tampilan (a) merupakan scene kosong yang nanti akan terisi 

ketika objek 3D yang diinginkan telah dipilih. Tampilan (b) ini 

merupakan tampilan yang berkesinambungan dengan tampilan 

sebelumnya, dengan mengklim “+” pada tampilan sebelumnya 

maka akan muncul pilihan untuk memilih objek yang diinginkan, 

objek dapat berupa 3D objek, Gambar, dan text sesuai dengan 

ikon yang dipilih. Dikarenakan pada tahap ini yang akan dipilih 

ada objek 3D, maka dengan mengklik ikon kubus maka akan 

muncul seluruh objek 3D sesuai dengan kategorinya. 
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(a)                                     (b) 

Gambar 4. 6 (a) Tampilan Kategori Objek 3D (b) Tampilan Objek 
dalam Kategori 

Pada tampilan ini, objek dapat dipilih berdasarkan kategori 

dimana didalam kategori tersebut memuat beberapa objek 3D 

yang dapat dipilih. 

 

 

Gambar 4. 7 Penyusunan Objek 
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Objek yang telah dipilih akan muncul pada scene yang kemudian 

akan desain sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

3) Menyimpan desain projek dan mengundur barcode AR nya 

     

(a)                            (b) 

Gambar 4. 8 (a) Menyimpan Desain (b) Tampilan Barcode Projek 

Tahap terakhir adalah menyimpan projek untuk nantinya akan 

dibuat menjadi barcode. Setelah barcode dimuat, kemudian 

didownload untuk nantinya discan oleh peserta didik sebagai 

media pembelajaran. 

b. Tahap Pengembangan Handout  

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengembangan handout 

berbasis Augmented Reality sebagai berikut : 

1) Sampul 

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat cover 

Handout sederhana dengan kombinasi warna dan gambar yang 

cukup menarik.  
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Gambar 4. 9 Sampul Handout 

2) Kata Pengantar 

Penulisan kata pengantar di halaman paling awal sangat 

penting karena bagian yang pertama kali dilihat oleh pembaca. 

Pada bagian kata pengantar juga dilengkapi dengan uraian kata-

kata yang d buat untuk membangkitkan semangat dan minat belajar 

peserta didik. 

 

Gambar 4. 10 Kata Pengantar 
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3) Daftar isi 

Pada bagian selanjutnya yaitu daftar isi, pembuatan daftar 

isi juga sangat penting agar handout yang dibuat kelihatan lebih 

terstruktur. 

 

Gambar 4. 11 Daftar Isi 

 

4) Petunjuk Penggunaan  

Petunjuk penggunaan handout juga sangat penting karena 

handout yang dikembangkan berupa bahan ajar dalam bentuk 

handout berbasis Augmented Reality yang diakses menggunakan 

barcode untuk melihat contoh penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari, maka perlu dituliskan cara menggunakan dan 

mengaksesnya agar tidak terdapat kebingungan pada peserta didik 

dalam menggunakan handout. 
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Gambar 4. 12 Petunjuk Penggunaan 

5) Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Tujuan Pembelajaran 

 

Gambar 4. 13 KI, KD, dan Tujuan Pembelajaran 

6) Isi Handout 

a) Judul sub materi 

b) Isi materi ajar pada handout. Handout yang disediakan selain 

memuat deskripsi materi ajar, juga memuat contoh visualisasi 
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penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan 

dalam bentuk barcode   

c) Selain itu isi dari handout juga memuat contoh-contoh soal dan 

pembahasannya serta contoh soal evaluasi/soal latihan peserta 

didik 

 

 

Gambar 4. 14 isi handout 

Setelah produk dibuat maka akan divalidasi oleh validator 

untuk menentukan layak atau tidaknya handout yang telah 
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dikembangkan. Kevalidan media pembelajaran diperoleh dari hasil 

penilaian media pembelajaran validator serta saran-saran mengenai 

kekurangan dari media pembelajaran. Dari kekurangan tersebut maka 

selanjutnya akan direvisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh 

validator.  

c. Validasi Kelayakan Produk 

Setelah handout dibuat, maka dilakukanlah validasi kelayakan 

produk. Validasi ini dilakukan oleh validator ahli dan meminta 

pertimvbangan secara teoritis dan praktis. Validasi oleh ahli selain 

melakukan penilaian kelayakan, juga memberikan komentar dan saran 

untuk memperbaiki handout.  

Setelah pembuatan desain produk selesai, maka dilakukan 

validasi terhadap instrument-instrumen berupa angket validasi 

handout, angket respon pendidik/guru dan angket respon peserta 

didik. Validasi dilakukan dalam ranah konten dan isi oleh 2 orang 

validator untuk menentukan layak dan tidaknya produk digunakan.  

Penilaian oleh validator dilakukan dengan memberi tanda 

centang pada aspek yang sesuai dan dilengkapi dengan catatan-

catatan kecil pada bagian yang perlu diperbaiki beserta saran-

sarannya. Dari uraian hasil validasi pada ahli dan uji pengembangan 

bahan ajar handout berbasis Augmented Reality pada materi gerak 

lurus. Data hasil validasi dapat dilihat pada penyajian data uji coba. 
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Berikut hasil revisi produk berdasarkan saran-saran yang 

diberikan: 

Tabel 4. 2 Saran dan Perbaikan Validator 

No Saran Hasil perbaikan 

1. Bahasa yang digunakan 

lebih singkat dan jelas 

Penggunaan bahasa yang 

digunakan sudah singkat, jelas 

dan mudah dipahami 

2 Handout yang dibuat harus 

lebih menarik 

Tampilan handout telah diubah 

menjadi semenarik mungkin 

3 Penggunaan AR dalam 

handout lebih inteaktif 

AR dalam handout telah direvisi 

sesuai arahan validator 

4 Sampul handout dibuat lebih 

menarik 

Sampul telah direvisi dengan 

memberikan gambaran 

interpretasi dari konsep gerak 

lurus. 

 

Tahap selanjutnya perbaikan terhadap media berbasis 

Augmented Reality berdasarkan masukan/saran dari validator. Setelah 

handout dinilai dari validator ahli dan dinyatakan dalam kriteria layak 

namun produk masih memerlukan beberapa perbaikan untuk 

meningkatkan serta memperbaiki kualitas produk. Berdasarkan saran 

yang sudah dijabarkan validator maka bagian yang diperbaiki sebagai 

berikut: 
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(a)                             (b) 

Gambar 4. 15 Tampilan Cover (a) Sebelum Direvisi (b) Setelah 
Revisi 

  

(a)                                     (b) 

Gambar 4. 16 Tampilan Konten Materi (a) Sebelum Revisi (b) 
Setelah Revisi 
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Gambar 4. 17 Animasi 3D Berbasis AR sebelum revisi 

Sebelum direvisi tampilan animasi 3D berbasis AR hanya berupa 

tampilan statis/diam 

 

 

Gambar 4. 18 Animasi 3D AR setelah direvisi 
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Setelah dilakukan revisi animasi dibuat menjadi lebih interaktif 

karena semua objek dapat bergerak, diberi audio, dan video. 

d. Validasi Instrumen 

Setelah pembuatan desain produk selesai, kemudian 

dilakukan validasi terhadap instrument-instrumen penelitian 

berupa angket respon guru dan angket respon peserta didik 

sebelum uji coba dilakukan. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan 

instrument, dikatakan valid apabila instrument mampu mengukur 

apa yang diinginkan atau dapat mengungkapkan data variable 

secara tepat. Instrument yang valid berarti memiliki tingkat 

validitas yang tinggi. Begitupun sebaliknya instrument yang 

kurang valid memiliki tingkat validitas yang rendah. Uji validitas 

diperlukan dalam penelitian ilmiah yang merupakan dasar untuk 

mempercayai bahwa instrument tersebut benar-benar layak untuk 

digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pernyataan dari setiap 

aspek dalam keseluruhan tersebut valid dan dalam kategori tinggi. 

Adapun hasil validasi instrument sebagai berikut. 

Tabel 4. 3 Hasil Validasi Angket Respon Guru 

Aspek Nilai Kriteria 

Petunjuk  1,00 Valid 

Isi  1,00 Valid 



62 
 

 
 

Bahasa  1,00 Valid 

 

Tabel 4. 4 Hasil Validasi Angket Respon Peserta Didik 

Aspek Nilai Kriteria 

Petunjuk  1,00 Valid 

Isi  1,00 Valid 

Bahasa  1,00 Valid 

 

Hasil penilaian lembar respon pendidik/guru dan lembar 

respon peserta didik oleh validator secara keseluruhan dari aspek 

yang dinilai mendapat kriteria sangat kuat yaitu 1.00 berarti angket 

layak digunakan dalam penelitian.  

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap ini peneliti mengimplementasikan Handout berbasis 

Augmented Reality yang telah layak digunakan berdasarkan hasil 

penelitian validator kepada 33 orang peserta didik. Implementasi 

dilakukan secara nyata di kelas namun dalam tahap ini hanya dilakukan uji 

coba produk terhadap kelompok kecil (uji coba terbatas). Pada tahap 

pengimplementasian ini dilakukan pada  bulan September di kelas X 

MIPA 5 SMAN 8 Gowa dengan jumlah peserta didik sebanyak 33 orang. 

Penilaian angket respon guru dan peserta didik dilakukan bertujuan untuk 
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mengetahui kualitas atau tingkat kepraktisan handout berbasis Augmented 

Reality yang dilihat dari sisi guru dan peserta didik.  

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi terhadap keseluruhan pengembangan yang 

dilakukan mulai dari tahap analisis sampai dengan tanap 

pengimplementasian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan 

sudah sesuai dengan prosedur yang semestinya dan memberikan hasil 

yang diharapkan yaitu nilai kevalidan dan kepraktisan. Handout fisika 

berbasis  Augmented Reality ini memberikan dampak positif bagi peserta 

didik dalam pembelajaran dan memenuhi tujuan pengembangan yakni 

valid dan praktis.  

B. Penyajian Data Uji Coba 

1. Data kuantitatif 

a. Validasi Ahli Media 

Aspek validasi ahli media terdiri dari tiga aspek yaitu aspek 

kelayakan penyajian, kelayakan isi dan aspek bahasa. Hasil data 

validasi media dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4. 5 Hasil Validitas Media 

No Aspek Penilaian Nilai Validasi Kategori 

1 Kelayakan penyajian  0.82 Validitas sangat 
tinggi 

2 Kelayakan isi 0,89 Validitas sangat 
tinggi 
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3 Bahasa  0.86 Validitas sangat 
tinggi 

Rata-rata 0.86 Validitas sangat 
tinggi 

Berdasarkan hasil validasi oleh validator diperoleh penilaian 

pada aspek kelayakan diperoleh rata-ratanya sebesar 0.86 dengan 

kriteria validitas sangat tinggi. Dimana aspek kelayakan penyajiannya 

diperoleh sebesar 0.82, kelayakan isinya diperoleh 0,89 dan untuk 

bahasa diperoleh  sebesar 0.86. Dapat dilihat bahwa kelayakan 

penyajian memperoleh nilai terendah.  

b. Uji Coba Produk  

Pada saat pelaksanaan uji coba terbatass, peneliti menjelaskan 

sesuatu yang terdapat pada handout tersebut. Hal ini dilakukan agar 

peserta didik lebih semangat belajar menggunakan handout saat proses 

pembelajaran.   

Setelah pendidik dan peserta didik menggunakan handout yang 

dibagikan, maka diberikanlah angket kepada masing-masing peserta 

didik dan angket khusu guru. Angket ini dibagikan bertujuan untuk 

melihat sejauh mana respon guru dan peserta didik terhadap handout 

yang telah dikembangkan. 

Adapun hasil respon guru dan peserta didik terhadap handout 

berbasis Augmented Reality.  
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Tabel 4. 6 Hasil A  nalisis Respon Guru 

No Respon Rata-rata Kriteria 

Indikator Negatif Positif 

1 Kognitif 80% 80% 80% Positif  

2 Afektif  87% 80% 83% Sangat 

positif  

3 Konatif  80% 80% 80% Positif  

Total  81% Sangat 

positif 

 

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Respon Peserta Didik 

No Respon Rata-rata Kriteria 

Indikator Negatif Positif 

1 Kognitif 80% 80% 80% Positif  

2 Afektif  84% 79% 81% Sangat 

positif  

3 Konatif  80% 81% 80% Positif  

Total  80% Positif 

 



66 
 

 
 

Selain dalam bentuk tabel, hasil analisis respon guru dan 

peserta didik juga disajikan dalam bentuk garfik. Data dalam bentuk 

grafiknya dapat dilihat pada gambar d bawah ini. 

  

 

 

Pada tabel 4.6 dan 4.7  menunjukkan bahwa handout berbasis 

Augmented Reality ditinjau dari respon guru diperoleh rata-rata 81% 

dan masuk dalam kriteria sangat positif sedangkan hasil analisis data 

respon peserta didik terhadap pelaksanaan pembelajaran yang diikuti 

oleh 33 orang peserta didik pada tahap uji coba terbatas dapat dilihat 

Kognitif Afektif Konatif
Rata-Rata 80% 83% 80%
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Grafik Hasil Respon Guru 

Kognitif Afektif Konatif
Rata-rata 80% 81% 80%
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20%

40%

60%

80%

100%
Hasil Respon Peserta Didik 

Gambar 4. 19 Grafik Hasil Respon Guru 

Gambar 4. 20 Grafik Hasil Respon Peserta Didik 
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pada lampiran. Deskripsi hasil respon peserta didik ditunjukkan pada 

tabel di atas dan dapat dilihat bahwa persentase rata-rata respon peserta 

didik terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

handout berbasis Augmented Reality memiliki nilai untuk aspek 

kognitif sebesar 80%, afektif 81% dan konatifnya 80%. Dari 

keseluruhan aspek yang dinilai, persentase rata-rata respon peserta 

didik diperoleh sebesar 80%. Dengan demikian tingginya persentase 

peserta didik yang memberikan respon positif membuktikan bahwa 

media pembelajaran berbasis Augmented Reality praktis dalam 

penggunaannya. 

2. Data Kualitatif 

Berdasarkan hasil validasi media dan uji coba yang dilakukan 

diperoleh beberapa kritik dan saran dari ahli media dan peserta didik 

terkaitit handout pembelajaran berbasis Augmented Reality sebagai 

berikut: 

a. Ahli media  

Tambahkan lebih banyak konten untuk AR 

b. Peserta didik 

Tambahkan audio dan video pada AR yang lain 

C. Revisi Produk 

Berdasarkan uji coba produk yang telah dilakukan diperoleh bahwa 

produk yang dikembangkan sudah cukup baik, ini dapat dilihat pada hasil 

analisis data menunjukkan bahwa tingkat persentase rata-rata yang diperoleh 
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dari respon pendidik/guru dan peserta didik masuk dalam kategori positif. 

Tapi dalam produk yang telah dikembangkan oleh peneliti masih perlu 

direvisi untuk pengembang selanjutnya apabila dibutuhkan, seperti AR yang 

dibuat agar lebih interaktif lagi dan contoh-contoh penerapannya 

ditambahkan lagi. Peneliti tidak membuat AR nya agar lebih interaktif dan 

contoh yang diberikan kurang dikarenakan waktu  untuk mengembangkan 

kurang dan kemampuan peneliti yang masih perlu juga untuk dikembangkan.  

D. Pembahasan  

Perangkat pembelajaran merupakan perlengkapan berupa bahan, alat, 

media atau sarana yang digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai 

petunjuk dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 

Perangkat pembelajaran yang dimaksud yaitu meliputi RPP, bahan ajar, dan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Sedangkan handout itu sendiri adalah 

suatu bahan ajar berupa lembaran-lembaran yang dapat membantu aktivitas 

belajar peserta didik yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. Berdasarkan tuntutan pembelajaran abad 21 dan perkembangan 

IPTEK khusunya pada sektor pendidikan maka penelitian dilakukan guna 

untuk menghadapi hal tersebut dengan cara melakukan penelitian 

pengembangan handout berbasis Augmented Reality pada pembelajaran fisika 

khususnya pada materi gerak lurus. 

Sebelum mengembangkan produk, hal yang perlu dilakukan adalah 

melakukan needs assesmen, yaitu melakukan analisis kebutuhan terkait 

analisis kebutuhan materi dan analisis kurikurikulum, apakah peserta didik 
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memerlukan media pembelajaran untuk materi gerak lurus, berdasarkan 

wawancara yang dilakukan dengan guru matapelajaran ditemukan bahwa 

pembelajaran materi gerak lurus saat ini masih bersifat konvensional, 

penyampaiannya masih mempergunakan media papan tulis dan gambar-

gambar dibuku. Sementara materi gerak lurus terkadang membuat 

miskonsepsi terhadap peserta didik dikarenakan sulitnya peserta didik 

menerapkan konsep gerak lurus, terlalu banyak materi yang hanya disajikan 

dengan bahasa buku yang sukar dipahami oleh peserta didik serta penggunaan 

gambar yang hanya terdapat pada buku yang tidak interaktif. Oleh karena itu, 

perlu adanya bahan belajar bagi peserta didik yang memberikan suasan dan 

kesan yang baru dengan penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan disertai 

dengan gambar yang interaktif. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan 

adalah handout berbasis Augmented Reality dimana handout yang hanya 

berupa ringkasan materi dengan bahasa yang sederhana kemudian disertai 

gambar 3D interaktif untuk menampilkan penerapan konsep dari gerak lurus 

berbasis Aigmented Reality. Augmented Reality adalah salah satu 

perkembangan teknologi yang dapat memberikan kesan adanya dunia maya 

yang disimulasikan kedalam dunia nyata. Penggunaan handout berbasis 

Augmented Reality ini dapat menjadi bahan belajar praktis yang dapat peserta 

didik gunakan secara mandiri. Sedangkan analisis kurikulum dilakukan untuk 

menyelaraskan handout yang dibuat dengan kurikulum yang berlaku. Tahapan 

ini disebut analysis. 
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Selanjutnya tahapan design, pada tahap ini dilakukan perancangan 

desain handout yang terdiri dari beberapa bagian seperti cover/sampul, daftar 

isi, petunjuk penggunaan, dan materi gerak lurus. Kemudian dilakukan pula 

desain untuk tampilan animasi 3D berbasis AR untuk menginterpretasikan 

penerapan konsep dari gerak lurus. 

Tahap ketiga, yaitu development. Pengembangan dilakukan menghasil 

sebuah handout berbasis Augmented Reality pada materi gerak lurus. Handout 

dibuat menggunakan aplikasi desain camva sedangkan animasi 3D interakitf 

berbasis augmented reality dibuat menggunakan software/aplikasi Assemblr 

Edu. Assemblr Edu merupakan aplikasi penyedia objek 3D AR yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan media atau gambaran penerapan konsep 

dari materi.  Setelah menentukan konsep seperti apa yang akan dibuat yang 

kemudian dilakukan pemilihan objek 3D yang diatur sedemikian rupa agar 

sesuai dengan apa yang dikembangkan. Hasil dari pengembangan tersebut 

selanjutnya akan dimuat menjadi sebuah barcode yang dapat di-scan oleh 

peserta didik sehingga dapat menampilan animasi 3D interaktif. Kemudian 

dilakukan validasi kelayakan handout oleh dua orang validator ahli sebelum 

dilakukannya implementasi. Validasi kelayakan diperoleh dari hasil analisis 

angket validas media. 

Tahapan keempat adalah implementation, pada tahap ini dilakukan 

implementasi berupa ujicoba terbatas dengan 34 orang, dengan 1 guru 

matapelajaran dan 33 peserta didik, yang dilaksanakan di SMAN 8 Gowa. 

Tujuan dari pelaksanaan ujicoba ini yakni untuk melihat tingkat kepraktisan 
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handout yang diperoleh dari respon peserta didik dan respon guru untuk 

melihat respon tersebut digunakan instrumen penelitian berupa angket yang 

sebelumya telah divalidasi. 

Tahap terakhir adalah evaluation, pada tahap ini dilakukan evaluasi 

produk dari awal hingga akhir untuk melihat apakah produk telah memenuhi 

prosesdur pengembangan, dari serangkaian tahapan proses pengembangan 

telah dihasilkan produk berupa handout berbasis Augmented Reality pada 

materi gerak lurus, telah memenuhi prosedur pengembangan, adapun beberapa 

kritik dan saran dari ahli media maupun respon dapat ditindaklanjuti untuk 

pengembangan selanjutnya. 

Selanjutnya akan dikemukakan ketercapaian dari penelitian yang 

dilakukan. Jika meninjau hasil validitas handout berbasis Augmented Reality 

yang didapatkan dari penilaian validator, respon guru dan peserta didik 

didapatkan hasil uji Gregory (r) 1,00 untuk penilaian dari validator yang 

menunjukkan bahwa handout berbasis Augmented Reality dikatakan valid dan 

berada pada kategori sangat tinggi. Berdasarkan penilaian oleh  kedua 

validator, handout perlu dilakukan sedikit perbaikan untuk beberapa aspeknya. 

Setelah dilakukan perbaikan handout dinyatakan layak untuk digunakan 

sebagai bahan ajar. 

Selanjutnya penilaian dari guru mata pelajaran fisika terhadap handout 

berbasis Augmented Reality diperoleh dari angket respon guru terhadap 

handout berbasis Augmented Reality. Handout dinilai oleh seorang guru mata 
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pelajaran fisika. Hasil respon guru mata pelajaran fisika bahwa handout 

berbasis Augmented Reality pada materi gerak dan lurus diperoleh persentase 

kepraktisan yaitu 81% yang berada pada kategori sangat positif. Kemudian 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran fisika, beliau 

berpendapat bahwa handout berbasis Augmented Reality sangat menarik dan 

cocok untuk digunakan. Selain dari itu tentunya masih terdapat beberapa 

kekurangan pula dan perlu di evaluasi kembali khususnya dari segi konten 

atau isi dari handout.  

Sedangkan penilaian peserta didik terhadap handout berbasis 

Augmented Reality diperoleh dari angket respon  peserta didik terhadap 

handout berbasis Augmented Reality setelah dilakukan uji coba. Secara 

keseluruhan peserta didik menyukai penggunaan handout berbasis Augmented 

Reality pada proses pembelajaran fisika. Hal ini dibuktikan dengan peserta 

didik yang sangat antusias saat menggunakan handout berbasis Augmented 

Reality ini, terlebih dengan menggunakan salah satu teknologi yang mereka 

selalu gunakan setiap harinya yaitu handphone, dengan itu mereka telah 

menyadari bahwa handphone yang biasa mereka gunakan ternyata bisa 

digunakan sebagai sumber belajar, tidak hanya digunakan untuk sosial media 

saja. Setelah dilakukan uji coba terbatas diperoleh besar persentase rata-rata 

80% dengan kategori positif, ini membuktikan bahwa peserta didik setuju 

dengan penggunaan handout berbasis Augmented Reality  ini. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil 

validasi kelayakan, handout berbasis Augmented Reality sudah layak 
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digunakan di SMA Negeri 8 Gowa sebagai bahan ajar di kelas serta dilihat 

dari respon guru dan peserta didik setelah mengisi angket diperoleh jawaban 

bahwa handout berbasis Augmented Realit praktis dalam penggunaanya.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Handout berbasis Augmented Reality pada materi Gerak Lurus yang 

dikembangkan sudah layak untuk digunakan di SMAN 8 Gowa karena 

rata-rata hasil validasi media diperoleh hingga 0.86 dan dikategorikan 

sangat valid. 

2. Respon guru terhadap handout berbasis Augmented Reality diperoleh 

rata-ratanya sebesar 81% sedangkan untuk respon peserta didik yang 

diperoleh sebesar 80%. Dengan demikian tingkat persentase yang 

diperoleh memberikan respon positif dan membuktikan bahwa handout 

berbasis Augmented Reality praktiks dalam penggunaannya.  

B. Saran  

1. Penggunaan aplikasi Assemblr Edu memerlukan koneksi jaringan dan 

spesifikasi perangkat juga harus dipertimbangkan, untuk 

pengembangan selanjutnya diperlukan untuk memastikan koneksi dan 

spesifikasi perangkat peserta didik 

2. Ruang lingkup materinya diperluas, tidak hanya untuk materi gerak 

lurus 

3. Untuk lebih menarik perhatian peserta didik Augmented Realitynya 

dibuat  lebih interaktif lagi. 
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2.1 Handout Fisika Berbasis Augmented Reality 
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2.2 Lembar Validasi Angket Guru 
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2.3 Lembar Validasi Angket Peserta Didik 
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2.4 Lembar Validasi Media 
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2.5 Angket Respon Guru 
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2.6 Angket Respon Peserta Didik 
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2.7  Analisis Uji Validitas Instrumen Angket 

ANALISIS UJI VALIDASI ANGKET RESPON GURU 
Responden Butir Pernyataan 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 3 4 3 4 4 4 4 
2 4 3 4 3 3 3 3 3 

 

Aspek Pernyataan 
Penilaian 
Validator Rata-rata 

Tingkat 
Relevansi 

Nilai Kriteria 1 4 

Petunjuk 
1 4 4 4 D 

1.00 Valid 2 3 3 3 D 

3 4 4 4 D 

Isi 

4 3 3 3 D 
1.00 Valid 5 4 3 3.5 D 

6 4 3 3.5 D 

Bahasa 7 4 3 3.5 D 
1.00 Valid 

  8 4 3 3.5 D 
 

ANALISIS UJI VALIDASI ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 
Responden Butir Pernyataan 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 3 4 3 4 3 4 4 
2 3 4 3 3 4 4 3 3 

 

Aspek Pernyataan 
Penilaian 
Validator Rata-

rata 
Tingkat 

Relevansi 
Nilai Kriteria 1 4 

Petunjuk 
1 3 3 3 D 

1.00 Valid 2 3 4 3.5 D 

3 4 3 3.5 D 

Isi 

4 3 3 3 D 
1.00 Valid 5 4 4 4 D 

6 3 4 3.5 D 

Bahasa 7 4 3 3.5 D 
1.00 Valid 

  8 4 3 3.5 D 
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2.8 Analisis Uji Validitas Media 

ANALISIS UJI VALIDASI MEDIA 
Resp
onde
n 
  

Butir Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
2 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 2 4 3 

 

Aspek Pernyataan 
Penilaian 
Validator Rata-rata 

Tingkat 
Relevansi 

I II 

Kelayakan 
Penyajian 

1 3 4 3.5 D 

2 3 3 3 D 

3 3 2 2.5 A 
4 3 4 3.5 D 

5 4 4 4 D 

6 4 3 3.5 D 

  Kelayakan Isi 

7 4 3 3.5 D 

8 3 3 3 D 

9 3 4 3.5 D 

10 3 2 2.5 A 

11 3 3 3 D 

12 4 4 4 D 

13 3 3 3 D 

Bahasa 

14 4 4 4 D 

15 4 4 4 D 

16 3 2 2.5 A 

17 4 4 4 D 

18 4 3 3.5 D 
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2.9 Analisis Uji Praktikalitas 

Responden 
Analisis Angket Respon Peserta Didik 

Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 
2 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 3 
4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 
5 5 4 3  4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 3 3 4 
6 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 5 5 3 5 3 5 5 3 
7 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 
8 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5 3 4 3 5 3 4 
9 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 
10 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 5 3 3 
11 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 1 4 4 3 4 
12 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 1 3 
13 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
14 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 
15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 3 
16 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 
17 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 
18 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
19 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 
20 4 5 3 3 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 
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21 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 
22 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 5 
23 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 
24 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 
25 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 3 
26 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 2 5 5 
 27 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 
28 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
29 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 3 
30 3 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
31 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 2 3 5 
32 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5 3 5 
33 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 5 4 3 5 

   

Analisis Angket Respon Guru 

Responden 
Butir Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
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 2.10 Dokumentasi 
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