
 

BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan hasil pengembangan media Pengembangan 

Buku Literasi Berbasis Augmented Reality sebagai Media Pendukung 

Pembelajaran Aspek Keaksaraan Anak Usia Dini. Pengembangan media 

dilakukan secara bertahap sesuai Langkah-langkah penelitian pengembangan 

(Research and Development). 

4.4. Hasil Pengumpulan Informasi 

Hasil observasi dan wawancara merupakan kumpulan informasi terkait dengan 

perkembangan bahasa anak yaitu pengembangan media buku literasi berbasis 

augmented reality sebagai media pendukung pembelajaran aspek keaksaraan anak 

usia dini. Adapun hasil observasi dan wawancara tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang 

penulis lakukan di TK Salatiga, bahwa pelaksanaan yang dilakukan khususnya 

pembelajaran yang dilakukan saat ini daring, banyak ditemukan berbagai kendala 

dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Salah satunya, guru yang kurang 

menguasai teknologi yang ada, dan juga tidak bisa memecahkan masalah pada 

saat teknologi yang digunakan mengalami kendala secara tiba-tiba, dan disini 

proses pembelajaran akan mengalami keterhambatan dan proses pembelajaran 

tidak berjalan dengan baik. 

Dari kejadian diatas, semua guru dituntut untuk bisa up-to-date, apalagi dengan 

perkembangan zaman yang saat ini semakin maju. Semua guru harus bisa dan 

dituntut menggunakan dan menerapkan berbagai macam teknologi dengan 

berbagai macam yang mungkin baru mereka jumpai, dan hanya guru-guru muda 

saja yang bisa mengikuti dengan baik. Untuk para guru senior akan kalah cepat 

untuk memahaminya. Perlunya ada edukasi bagi guru mengenai teknologi yang

saat ini sedang berkembang jadi ketika pembelajaran seperti saat ini dilakukan, 

guru siap menghadapi dan dapat berjalan dengan baik proses pembelajaran. 

  



 

Selain itu, belum optimalnya penerapan media pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif yang dapat digunakan dirumah karena terbatasnya media yang dimiliki 

oleh peserta didik. Karena terdapat media dirumah pun, orangtua belum tentu bisa 

menggunakan dan menerapkannya kepada anak, juga fasilitas disekolah dengan 

dirumah akan berbeda, jika di sekolah anak bisa belajar dan bermain dengan 

berganti-ganti permainan beberapakali, dirumah permainan yang mungkin 

terbatas, maka media tersebut menjadi tidak berfungsi dengan maksimal. 

Dan dalam pembelajarannya melalui daring maka guru harus menggunakan 

berbagai media dalam pembelajaran yang dimungkinkan menarik dan tidak 

membuat anak bosan. Yaitu dengan pembelajaran yang berbasis teknologi yang 

saat ini sedang berkembang dan bisa terus dikembangkan oleh pendidik.
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