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BAB 5  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut. 

 Aplikasi media pembelajaran bangun ruang tiga dimensi dengan teknologi 

AR telah berhasil dirancang dan dibangun. 

 Setelah dilakukan uji coba terhadap aplikasi yang dilakukan di SD Sang 

Timur Ciledug didapat hasil indeks aspek joy (96,6%), control (88,4%), immersion 

(85,5%), curiosity (94,2%), perceived ease of use (87,4%), perceived usefulness 

(97,6%) dan behavior intention to use (97,6%). 

 Penggunaan aplikasi memiliki pengaruh yang cenderung positif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa SD dalam memahami materi bangun ruang. 

Terdapat kemajuan pemahaman materi bangun ruang yang dialami oleh 18,8% 

siswa. 

 Disimpulkan media pembelajaran dengan teknologi augmented reality (AR) 

memiliki potensi untuk menjadi sarana belajar alternatif siswa SD khususnya untuk 

materi bangun ruang karena tingginya motivasi siswa (pengguna) untuk 

menggunakan aplikasi dan adanya pengaruh positif dalam peningkatan pemahaman 

siswa terhadap bangun ruang setelah menggunakan aplikasi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, berikut adalah saran-saran 

untuk penelitian sejenis ke depannya. 

1. Materi aplikasi yang dibangun terbatas untuk siswa kelas 6 SD. Materi 

pembelajaran dapat dikembangkan untuk jenjang yang lebih tinggi 

sehingga relevan untuk digunakan siswa tingkat menengah. 

2. Perlu dilakukan pengujian dengan beberapa perangkat sekaligus untuk 

memastikan apakah aplikasi dapat berjalan lancar dengan spesifikasi 

yang menengah karena pendeteksian marker cenderung kurang konsisten 

jika di-install pada perangkat yang memiliki spesifikasi jauh di bawah 

yang digunakan untuk implementasi. 

3. Dengan ditemukannya pengaruh dari ketujuh aspek dalam pemodelan 

HMSAM terhadap motivasi penggunaan aplikasi, penelitian dapat 

dikembangkan untuk mencari seberapa kuat aspek saling mempengaruhi, 

serta menentukan aspek apa yang paling berpengaruh. 

Rancang Bangun Aplikasi..., Adolf Filius Gatara, FTI, 2017




