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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran augmented reality dapat menimbulkan minat 

belajar siswa pada mata pelajaran Penerapan Rangkaian Elektronika. 

Hal-hal yang dapat menimbulkan minat belajar siswa oleh penggunan 

media pembelajaran augmented reality di antaranya adalah merupakan 

media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, tidak 

membosankan, dan dapat menampilkan objek secara tiga dimensi yang 

dapat memudahkan siswa dalam belajar. Variasi materi pembelajaran 

merupakan suatu hal yang harus diperhatikan agar tidak membuat siswa 

merasa bosan. Dengan materi pembelajaran yang berbeda dan tidak 

sering diulang, akan membuat proses belajar siswa menggunakan media 

pembelajaran augmented reality menjadi menarik dan tidak monoton. 

2. Media pembelajaran augmented reality dapat menimbulkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Penerapan Rangkaian Elektronika, 

karena media pembelajaran augmented reality dapat membuat proses 

belajar menjadi menyenangkan, tidak monoton, menarik perhatian 

siswa, dan memunculkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang 

dibahas. Peran seorang guru juga sangat penting agar dapat 

membimbing dan membuat siswa termotivasi. Sama halnya dengan 

aspek minat, aspek motivasi juga perlu diperhatikan mengenai variasi 

materi yang disajikan. Jika materi yang sama disajikan secara terus 

menerus maka lama kelamaan siswa akan bosan dan menurun 

motivasinya terhadap media pembelajaran menggunakan augmented 

reality. 
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5.2 Rekomendasi 

Peneliti mengajukan beberapa rekomendasi kepada para pembuat kebijakan dan 

kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, di antaranya: 

1. Dinas pendidikan mengadakan pelatihan bagi calon tenaga pendidik (guru) 

dan tenaga pendidik (guru) mengenai kreativitas mengajar agar tenaga 

pendidik di Indonesia lebih kreatif dalam mengajar sehingga mampu 

membuat suasana belajar yang menyenangkan. 

2. Dinas pendidikan mengadakan pelatihan bagi calon tenaga pendidik (guru) 

dan tenaga pendidik (guru) mengenai pengembangan media pembelajaran 

untuk memperluas pengetahuan dan membantu guru dalam menyajikan 

materi sehingga dapat menarik minat siswa terhadap pelajaran yang 

diajarkan. 

3. Dinas pendidikan mengadakan seminar bagi calon tenaga pendidik (guru) 

dan tenaga pendidik (guru) mengenai pengaruh kebiasaan belajar siswa agar 

guru dapat menentukan teknik mengajar yang paling baik bagi siswa untuk 

meningkatkan keberhasilan dalam belajar. 

4. Dinas pendidikan mengadakan seminar bagi calon tenaga pendidik (guru) 

dan tenaga pendidik (guru) mengenai pengaruh lingkungan belajar siswa 

agar guru dan sekolah dapat menghadirkan lingkungan belajar yang baik 

sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dalam belajar. 

5. Para pengguna hasil penelitian dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai acuan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi sehingga 

dapat menghasilkan berbagai macam masukan yang bermanfaat bagi 

kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. 


