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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Abad 21 menjadi zaman perkembangan Informasi dan Teknologi yang 

signifikan terlihat, baik secara nasional maupun secara global yang dikenal 

sebagai arus Globalisasi. Perkembangan Ilmu pengetahuan serta teknologi 

menjadi salah satu faktor yang terdampak arus Globalisasi tersebut, tidak 

terkecuali pada sektor pendidikan. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) menjadi suatu tantangan bagi para pendidik yang terlibat 

dalam dunia pendidikan, hal ini untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan 

menjadi lebih baik. Berkembangnya IPTEK mendorong para tenaga pendidik 

untuk lebih kreatif dan tertantang mengikuti perkembangan tersebut, hal itu 

dibuktikan dengan adanya produk-produk pendidikan yang diciptakan 

(Muyoarah & Fajartia, 2017: 80). 

Menurut Mustaqim & Kurniawan (2017: 36) bahwa Pada hakikatnya, Guru 

sebagai Tenaga pendidik harus dapat menciptakan suasana yang lebih Interaktif 

dan menyenangkan di dalam kelas. Agar tercipta suasana tersebut, Guru dapat 

menggunakan berbagai alat bantu yang membuat peserta didik menjadi lebih 

tertarik terhadap materi yang disampaikan. Salah satu caranya adalah dengan 

menampilkan Media pembelajaran sebagai sarana dalam menginterpretasikan 

konsep suatu materi. Menurut Pribadi (2017: 15), Media Pembelajaran adalah 

sesuatu yang mengandung pengetahuan beserta informasi yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran menjadi suatu sarana yang 

dibuat untuk mempermudah penyampaian konsep materi pembelajaran dalam 

kegiatan pembelajaran. Dari penelitian yang dilakukan oleh Budi (2019: 1) 

bahwa Media pembelajaran akan mempermudah dalam visualisasi suatu Objek, 

dalam hal ini Pembelajaran Biologi menjadi sebuah pilihan yang tepat dalam 

mengaplikasikan penggunaan media. 
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Biologi menjadi salah satu mata pelajaran yang di dalamnya banyak materi 

yang memerlukan tampilan konsep yang jelas agar dapat di interpretasikan 

dengan baik. Hal tersebut karena dalam pembelajaran Biologi terdapat banyak 

konsep yang sifatnya sangat Abstrak dan tidak dapat dilihat secara langsung. 

Dalam proses pembelajaran, utamanya pelajaran Biologi di SMA bisa terjadi 

ketidakselarasan antara fakta dan konsep biologi yang di ajarkan. Salah satunya 

adalah materi sel pada submateri Organel sel. Tentunya ini perlu menjadi 

perhatian, karena kebutuhan akan Visualisasi konsep materi dalam pembelajaran 

menjadi penting. Terlebih dalam Pembelajaran biologi yang membutuhkan 

banyak Visualisasi. 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka Media 

pembelajaran juga disusun sesuai kondisi sarana prasarana sekolah dan 

teknologi yang sedang berkembang. Media yang baik adalah media yang mampu 

membuat terjadinya komunikasi dua arah dengan peserta didik (Agustina, 2019: 

1). Akan tetapi, melihat fenomena saat ini adalah tenaga pendidik yakni Guru 

masih menggunakan media pembelajaran Konvensional seperti Torso maupun 

Alat peraga lainnya untuk membantu dalam proses pembelajaran. Seiring 

perkembangan zaman, baik di ranah pendidikan maupun teknologi serta sains, 

membuat pendidikan tidak bisa lagi dikelola hanya dengan pola tradisional. 

Apabila dilihat dari sisi relevansinya, media semacam itu sudah kurang menarik 

bagi peserta didik jaman sekarang. Sebagai salah satu sumber pembelajaran 

utama, Guru diharuskan menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan 

zaman saat ini (Alwi dan Rahmawati (2014) dalam Susilo dkk., 2017: 105). 

Selain itu, pada media pembelajaran konvensional kurang memberikan 

interpretasi yang baik terhadap peserta didik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap & Rezeki (2019: 26), menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang lebih tinggi ketika menggunakan 

media pembelajaran berbasis ICT dibandingkan media pembelajaran 

konvensional. Dalam penelitian yang lain yang dilakukan Oleh Firdaus (2017), 

dijelaskan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh interaksi media 

pembelajaran terhadap hasil belajar. Peserta didik yang diajar menggunakan 
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media Pembelajaran Pesona Edu Software terdapat perbedaan dengan peserta 

didik yang di ajar menggunakan media pembelajaran konvensional. Selanjutnya 

penggunaan media tersebut dapat memacu peserta didik untuk meningkatkan 

kreativitas yang dimiliki (Firdaus, 2017: 58).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019: 14) bahwa 

kegiatan pembelajaran berupa Buku baik secara fisik maupun elektronik belum 

memenuhi kategori media Interaktif, hal tersebut menjadikan kegiatan belajar 

mengajar menjadi kurang menarik dan membuat peserta didik pasif dalam 

belajar di dalam kelas. Penggunaan Media pembelajaran berbasis Teknologi 

informasi terbukti dapat meningkatkan Hasil belajar serta minat belajar pada 

peserta didik jika dibandingkan dengan media pembelajaran konvensional 

seperti Buku, maupun Microsoft Office Power Point. 

Permasalahan di dalam Media pembelajaran Biologi yang telah di 

deskripsikan secara teoritis tentunya perlu di dukung oleh data dan fakta dari 

lapangan sebagai bukti Empiris. Pengambilan data di lapangan perlu dilakukan 

sebagai sebuah Studi pendahuluan yang nantinya dapat dijadikan solusi dalam 

pengumpulan data-data penggunaan Media pembelajaran Biologi di Sekolah. 

Studi pendahuluan dengan metode Wawancara kepada Guru mata pelajaran 

Biologi yang juga Guru Pamong kelas XI di salah satu SMA Negeri di Kota 

Bandung, yakni SMA Negeri 24 Bandung. SMA Negeri 24 Bandung dijadikan 

sebagai lokasi wawancara dan sebagai rencana tempat penelitian adalah karena 

fasilitas dan keadaan Peserta didik di sekolah tersebut memenuhi syarat untuk 

dilakukan penelitian, antara lain adalah Sistem di sekolah yang sudah 

terintegrasi dengan sistem elektronik maupun digital. Kondisi peserta didik  90% 

membawa perangkat elektronik berupa gawai atau Smartphone juga menjadi 

salah satu alasan dipilihnya lokasi tersebut.  

Dalam melakukan wawancara, diajukan pertanyaan mengenai penggunaan 

media pembelajaran di dalam kelas apakah telah menggunakan media berbasis 

virtual tiga dimensi, bagaimana efektivitas dari media yang digunakan sekarang, 

dan sejauh mana minat peserta didik terhadap media yang digunakan tersebut. 

Hasil wawancara yang dilakukan adalah Guru belum menggunakan media 
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pembelajaran Virtual tiga dimensi maupun media pembelajaran Interaktif 

berbasis Teknologi Informasi, Akan tetapi sudah menggunakan media berbasis 

elektronik seperti Proyektor dan Power Point. Power Point menurut guru dapat 

menjadi sarana penunjang dari Pembelajaran di dalam kelas dan menjadi 

pelengkap dari materi yang tidak ditemukan di Buku paket. Dari penuturan Guru, 

pembelajaran menggunakan media lebih membuat peserta didik tertarik daripada 

hanya sebatas ceramah saja ketika proses belajar mengajar. Rata-rata kriteria 

ketuntasan minimum yang dimiliki siswa berdasarkan wawancara dari guru mata 

pelajaran biologi adalah sebesar 75 hingga 87. Sedangkan pada pembelajaran 

biologi materi sel, siswa cenderung memiliki rata-rata nilai 75 hingga 80. Guru 

menyadari pentingnya penggunaan media pembelajaran yang baik dan sesuai. 

Dalam pembelajaran, guru juga sering menggunakan media pembelajaran 

bentuk fisik langsung, seperti Torso, masih jarang menggunakan media berbasis 

Teknologi Informasi maupun yang berbasis virtual tiga dimensi. 

Media yang paling sering digunakan adalah proyektor yang menampilkan 

Power Point. Dari pendapat guru, mengatakan bahwa media Power Point 

membantu menampilkan materi yang tidak dapat diamati secara langsung 

dengan menampilkan gambar maupun video penunjang. Akan tetapi, 

penggunaan media tersebut untuk zaman sekarang sudah ada yang 

menggantikan yakni model media pembelajaran virtual. Guru menyampaikan 

bahwa media yang digunakannya saat ini sudah berbasis digital, akan tetapi 

masih kurang membuat Minat maupun ketertarikan dari peserta didik meningkat. 

Pemaparan mengenai permasalahan terhadap Media pembelajaran saat ini 

dan didukung oleh fakta dari lapangan, maka ditawarkan Solusi yakni dengan 

Pembuatan dan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 

Augmented Reality (AR). Augmented Reality merupakan pengembangan dari 

Virtual Reality (VR). Augmented Reality memfasilitasi tampilan antar muka 

penggunanya dengan menggabungkan antara dunia virtual (dunia maya) dengan 

dunia nyata di sekitar (Jannah, 2018: 3). Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Kamelia (2015: 251), media pembelajaran Augmented Reality menjawab 

permasalahan dari Abstraknya sebuah materi dengan menampilkan objek 
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berbentuk Tiga dimensi. Dengan pengaplikasian objek Tiga dimensi dalam 

proses pembelajaran maupun eksperimen dapat menciptakan kelas yang 

menyenangkan, waktu persiapan yang efisien, serta biaya penggunaan yang 

lebih terjangkau. Hal tersebut dibuktikan Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Nurdiyanti (2017: 189), menyimpulkan bahwa tercapai sebanyak 89% 

efektivitas hasil belajar pada KKM siswa dengan menggunakan media Buku 

Ajar berbasis Augmented Reality pada materi Sistem Ekskresi. 

Saat ini, penggunaan Augmented Reality (AR) khususnya di Indonesia masih 

minim karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi ini. 

Penggunaan Augmented Reality banyak digunakan dalam bidang Video Game, 

Image Processing, Industri Perfilman, Navigasi telepon genggam, dan juga 

kedokteran. Sedangkan dalam dunia pendidikan masih jarang digunakan 

(Mustaqim & Kurniawan, 2017: 38). Materi pada mata pelajaran Biologi kelas 

XI Semester I tersebut menjadi salah satu materi yang sulit untuk dipahami dan 

di interpretasikan oleh peserta didik. Penyampaian materi tentang Sel ini sulit 

untuk dapat dibayangkan secara langsung sehingga memerlukan bantuan media. 

Meskipun begitu, dapat dimanfaatkan teknologi Augmented Reality yang bisa 

menampilkan objek Tiga dimensi (Romadon dkk., 2017: 89).  Media 

pembelajaran Sel dengan Submateri Organel Sel dapat dibuat dalam sebuah 

aplikasi perangkat Mobile berbasis Augmented Reality. 

Penelitian ini memiliki kebaruan jika dibandingkan dengan beberapa 

penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Jannah (2018), menggunakan teknologi Augmented Reality pada konsep kiralitas 

molekul dengan menggunakan marker QR Code khusus untuk menampilkan 

objek tiga dimensi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Ramadhaniah (2019), juga menggunakan marker dengan gambar khusus untuk 

memunculkan objek tiga dimensi. 

Kebaruan dan orisinalitas yang ada pada penelitian ini adalah terletak pada 

penggunaan marker untuk memunculkan objek tiga dimensi. Pada beberapa 

penelitian sebelumnya menggunakan marker yang harus dicetak terlebih dahulu, 
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maka pada penelitian ini menggunakan markerless yang tidak menggunakan 

marker apapun dalam memunculkan objek tiga dimensi Augmented Reality. 

Dari berbagai pemaparan mengenai masalah tersebut, maka akan dilakukan 

penelitian dengan Judul “Pembuatan media pembelajaran interaktif Biologi 

berbasis Augmented Reality pada submateri organel sel”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengembangan media pembelajaran interaktif Biologi berbasis 

Augmented Reality pada submateri Organel sel? 

2. Bagaimana hasil uji kelayakan media pembelajaran Interaktif Biologi 

berbasis Augmented Reality pada submateri Organel sel? 

3. Bagaimana kendala dalam Pengembangan media pembelajaran interaktif 

Biologi berbasis Augmented Reality pada submateri Organel sel? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan pengembangan Media pembelajaran Interaktif Biologi 

berbasis Augmented Reality pada Submateri Organel Sel. 

2. Menganalisis hasil Validasi dan uji kelayakan media pembelajaran Interaktif 

Biologi berbasis Augmented Reality pada Submateri Organel Sel. 

3. Mengetahui kendala apa saja yang terdapat dalam proses pengembangan 

media pembelajaran Interaktif Biologi berbasis Augmented Reality pada 

Submateri Organel Sel. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bukti empiris 

mengenai pengembangan dan penggunaan media pembelajaran interaktif 

berbasis Augmented Reality untuk memudahkan peserta didik dalam 

memahami konsep Biologi yang Abstrak dan tidak dapat dilihat secara 
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langsung seperti pada Submateri Organel Sel, serta menambah referensi 

dalam penelitian serupa yang lain. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, diharapkan dapat menambah wawasan guru dan menjadi 

alternatif guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, serta 

memudahkan pembelajaran di dalam kelas. 

b. Bagi peserta didik, diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperkuat pemahaman terhadap konsep materi Sel dalam penggunaan 

Media pembelajaran berbasis Augmented Reality serta membuat 

pembelajaran menjadi lebih menarik yang berdampak pada peningkatan 

motivasi belajar di dalam pembelajaran.  

c. Bagi peneliti, diharapkan dari hasil penelitian tersebut menjadi salah satu 

rujukan yang relevan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan 

Media pembelajaran berbasis Augmented Reality.  

 

E. Kerangka Berpikir 

Penelitian pembuatan Media berbasis Augmented Reality ini diawali dengan 

kebutuhan terhadap sarana pembelajaran yakni media yang mampu 

merepresentasikan konsep materi dengan baik dan efektif. Penelitian ini merujuk 

pada kesulitan Siswa dalam merepresentasikan konsep materi yang Abstrak, 

seperti pada materi Sel sehingga berakibat kurangnya minat belajar pada materi 

tersebut. Media berasal dari kata Latin yakni Medium yang memiliki arti 

Perantara, Oleh karena itu media di artikan sebagai perantara antara pengirim 

informasi. Dalam hal ini, Media dalam proses belajar memiliki peran dalam 

menjembatani dalam proses transfer informasi yakni penyampaian materi 

pembelajaran di dalam kelas (Pribadi, 2017: 15). 

Seiring berkembangnya teknologi yang memasuki era Revolusi Industri 4.0, 

dunia pendidikan juga turut terkena dampaknya. Dari berkembangnya teknologi 

tersebut, dapat dikembangkan sebuah Media pembelajaran Tiga dimensi 

berbasis Augmented Reality (AR). Augmented Reality sendiri Menurut Aripin & 
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Suryaningsih (2019: 48) bahwa Augmented Reality dalam bahasa diartikan 

sebagai Realitas bertambah, yang merupakan teknologi dengan kemampuan 

menambah realitas di dunia nyata dengan objek virtual. Augmented Reality 

dalam bidang Pendidikan teknologi, saat ini masih sedikit dikembangkan 

sehingga peluang untuk pengembangannya terbuka sangat lebar. Augmented 

Reality bertujuan untuk menambah pengertian dan pemahaman beserta 

informasi yang ada pada dunia nyata (Aripin & Suryaningsih, 2019: 49).  

Alasan dikembangkannya Augmented Reality sebagai media pembelajaran 

adalah agar dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang 

disampaikan, meningkatkan motivasi serta hasil belajar yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marzouk dkk. (2013: 85) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran Biologi menggunakan Teknik game 

berbasis Augmented Reality dapat membuat pelajaran menjadi lebih 

menyenangkan, atraktif, dan kolaboratif pada pembelajaran Anatomi manusia. 

Kelebihan dari Augmented Reality yaitu dapat diaplikasikan pada berbagai 

media secara luas. Sebagai media dalam gawai atau Smartphone (berbasis 

Android maupun iOS/iPhone), maupun pada berbagai media cetak seperti buku 

dan koran. Augmented Reality memiliki peluang untuk dikembangkan terus 

menerus, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. 

Dalam melakukan pembuatan dan pengembangan Media pembelajaran 

Biologi berbasis Augmented Reality ini yakni pada Submateri Organel Sel 

terdapat suatu Kompetensi yang ingin dicapai. Materi Sel secara umum meliputi 

banyak bahasan, seperti Transport membran, Sintesa protein, dan Reproduksi 

sel. Dari Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan, maka kompetensi Dasar yang 

ingin dicapai adalah KD 3.1 yakni Memahami tentang Komponen kimiawi 

penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh Struktur, fungsi, dan 

proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Indikator 

pencapaian kompetensi lalu diturunkan dari Kompetensi Dasar 3.1 menjadi 

empat poin, lalu disertai dengan Tujuan pembelajaran yang diturunkan dari 

Indikator pencapaian kompetensi (IPK). 
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Dalam pembuatan Media ini, indikator yang ingin difokuskan oleh peneliti 

untuk diturunkan dari capaian pembelajaran tersebut adalah; Mampu 

menyebutkan komponen penyusun sel yang di tunjuk oleh struktur Tiga dimensi 

berbasis Augmented Reality, selain itu Merepresentasikan pemahaman mengenai 

struktur dan fungsi sel menggunakan model Tiga dimensi berbasis Augmented 

Reality. Indikator tersebut selanjutnya akan direpresentasikan dalam objek 

dengan bentuk Tiga dimensi melalui sebuah Marker (penanda tertentu) berbasis 

Markerless yang dibuat oleh peneliti.  

 Metode penelitian yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan 

pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented Reality ini 

menggunakan metode ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) yang dikembangkan oleh Branch (2009: 2). Dalam 

proses ini dilakukan pula proses uji validasi dan kelayakan media oleh ahli 

sebelum akhirnya digunakan pada proses pembelajaran. Pelaksanaan uji coba 

dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang nantinya 

akan menunjukkan hasil secara kognitif terhadap siswa,  sehingga akan membuat 

pemahaman siswa menjadi lebih baik terhadap konsep sel khususnya submateri 

organel sel. Indikator memahami ini termasuk kategori C2 menurut Anderson 

dkk. (2017: 3). Adapun skema kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 1.1.  

 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil-hasil penelitian yang relevan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian yang peneliti sedang lakukan; 

1.  Jannah (2018: 82) berkesimpulan bahwa media pembelajaran interaktif 

berbasis AR memiliki karakteristik yang interaktif dan visualisasi objek Tiga 

dimensi, sehingga dapat mengembangkan respon mahasiswa secara aktif. 

2. Haryanto dkk. (2017: 168) menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian 

terhadap siswa kelas XII SMA pada materi Pembelahan sel, didapatkan data 

bahwa Media AR dapat membantu siswa dalam belajar. 
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3. Aripin & Suryaningsih (2019: 667) menyatakan bahwa penggunaan teknologi 

AR dalam pembelajaran Biologi membuat siswa lebih tertarik, meningkatkan 

motivasi belajar siswa, dan membantu mengurangi miskonsepsi pada siswa. 

4. Romadhon dkk. (2017: 92) menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian 

terhadap Siswa kelas XI SMA, pada materi Sel penyusun jaringan, didapatkan 

kesimpulan bahwa hasil Pretest dan Posttest menunjukkan peningkatan hasil 

belajar terhadap materi sel. Yang membantu siswa dalam belajar secara 

efektif. 

5. Raslan (2018: 144) menyatakan bahwa keterlaksanaan Pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran berbasis Augmented Reality untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis termasuk pada kategori baik. Rata-

rata aktivitas guru sebesar 84% dan peserta didik sebesar 77%. 
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Analisis KI dan KD 
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan):  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 

Kompetensi Dasar: 

3.1 Memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, 

fungsi dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. 

Telaah Submateri Organel Sel  

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1. Mengidentifikasi komponen kimiawi penyusun 

sel. 

2. Membedakan sel prokariotik dengan sel 

eukariotik. 

3. Menjelaskan struktur bagian-bagian sel dan 

fungsinya 

4. Membedakan bagian-bagian sel Hewan dengan 

bagian-bagian sel Tumbuhan. 

Tujuan Pembelajaran 
Melalui Pembelajaran Saintifik Menggunakan Media 

pembelajaran Cell 3D AR, Siswa mampu 

Mengidentifikasi komponen kimiawi penyusun sel 

dengan baik dan benar, Membedakan sel prokariotik 

dengan sel eukariotik tepat, Menjelaskan struktur bagian-

bagian sel dan fungsinya dengan baik dan jelas, dan 

Membedakan bagian-bagian sel hewan dengan bagian-

bagian sel tumbuhan dengan tepat. 

 

Pengembangan Media Augmented 

Reality dengan pendekatan ADDIE 
1. Tahap Analysis 

Analisis Peta Konsep, Indikator pembelajaran, 

dan Software pendukung. 

2. Tahap Design 

Pembuatan Flowchart dan Storyboard. 

3. Tahap Development 

Pengembangan media AR sesuai Flowchart dan 

Storyboard. 

4. Tahap Implementation 

Dilakukan uji coba terbatas dalam skala kecil di 

dalam kelas menggunakan media AR 

5. Tahap Evaluation 

Dilakukan perbaikan terhadap kekurangan yang 

ada berdasarkan hasil uji coba dan validasi 

 

Pembelajaran  dengan 

pendekatan Saintifik 
1. Mengamati. 

2. Menanya. 

3. Mengumpulkan Informasi. 

4. Mengasosiasikan 

Informasi. 

5. Mengkomunikasikan 

Validasi Media 

Tidak Layak 

Layak 

Revisi 

Produk Media berbasis 

Augmented Reality pada 

Submateri Organel Sel 

Hasil 

belajar 

Kognitif  

Indikator 

Kognitif 

Memahami 

(C2) 

(Anderson 

dkk, 2017:3). 

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir 
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