
Yuspa Kartika Puteri, 2021 

PENILAIAN USER EXPERIENCE APLIKASI AUGMENTED REALITY MAKANAN TRADISIONAL SUNDA 
(AR-NGEUNA) SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian dengan judul Penilaian User Experience 

Aplikasi Augmented Reality Makanan Tradisional Sunda (Ar-Ngeuna) oleh 

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan : 

1. Sebagian besar  penilaian  terhadap aspek kemudahan teknologi 

(Perceived Ease of Use) pada aplikasi AR-Ngeuna yang telah dilakukan 

oleh responden. Berada pada kriteria sangat layak untuk digunakan 

sebagai media belajar oleh siswa di Sekolah Menengah Kejuruan, 

khususnya pada Program Studi Tata Boga 

2. Sebagaian besar penilaian terhadap  aspek manfaat yang dapat pengguna 

rasakan (Perceived Usefullness) pada aplikasi AR-Ngeuna sebagai media 

belajar dan menambah wawasan dalam  mengenal makanan  khas Jawa 

Barat.   Berada pada kriteria layak untuk digunakan sebagai media belajar 

oleh siswa di Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya pada Program 

Studi Tata Boga. 

3. Lebih dari setengahnya responden memberikan penilaian terhadap aspek  

sikap pengguna (Atitude Toward Using) dalam  menggunakan aplikasi 

dan memberikan tanggapan baik terhadap aplikasi AR-Ngeuna. Berada 

pada kriteria layak untuk digunakan sebagai media belajar oleh siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya pada Program Studi Tata Boga. 

4. Sebagian besar penilaian terhadap aspek yang digunakan secara terus 

menerus (Behavioral Intention of Use) responden memiliki keinginan 

untuk menggunakan aplikasi AR-Ngeuna sebagai media belajar di kelas. 

Berada pada kriteriasangat layak untuk digunakan sebagai media belajar 

oleh siswa di Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya pada Program 

Studi Tata Boga. 

5. Lebih dari setengahnya penilaian pada aspek kesadaran pengguna dalam 

menggunakan aplikasi AR-Ngeuna (Actual System Usage) memiliki 

respon baik dalam kesadaran pengguna dalam  menggunakan aplikasi 
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sebagai media belajar di kelas, yang diharapkan dapat memberikan 

dampak semangat bejajar dan memberikan suasana baru bagi siswa pada 

saat belajar di dalam kelas. Berada pada kriteria layak untuk digunakan 

sebagai media belajar oleh siswa di Sekolah Menengah Kejuruan, 

khususnya pada Program Studi Tata Boga. 

Dari kelima aspek yang berdasarkan penilaian User Experience pada 

aplikasi AR-Ngeuna tentunya mendapat penilaian yang sangat baik untuk 

digunakan secara terus menerus. Begitupun dari penilaian jenis kelamin dapat 

dilihat bahwa siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki penialain yang 

tidak jauh berbeda terhadap aplikasi AR-Ngeuna sebagai media pembelajaran 

di SMK. Dimana siswa perempuan lebih tertarik dan memberi penilaian baik 

terhadap penggunaan aplikasi AR-Ngeuna.  

B. Implikasi 

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian berikut disajikan beberapa 

implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain : 

Responden dalam penelitian ini cenderung menunjukan bahwa media 

berbasis digital aplikasi AR-Ngeuna menarik untuk digunakan dalam proses 

belajar Produk Cake dan Kue Indonesia serta belajar pada mata pelajaran 

Penyajian Makanan Nusantara. Implikasi dari penelitian ini, agar siswa dapat 

belajar dengan suasana baru dan tidak jenuh dalam mempelajari suaru resep 

masakan dan mengenal buadaya serta asal daerah dari makanan tersebut. 

Dengan demikian siswa lebih mendapatkan ide dan kreatif dalam mengolah 

suatu hidangan nusantara serta mendapatkan semangat dalam belajar baik itu 

di sekolah maupun di rumah. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian dengan ini penulis 

kemukakan sebagai berikut : 

1. Kepada guru-guru tata boga SMK Widiya Utama 

Membuat ide kreatif dalam media pembelajaran yang efektif dan 

mudah digunakan oleh para peserta didik khususnya pada mata pelajaran 

Penyajian Makanan Nusantara dan Pengolahan Cake dan Kue Indonesia 
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sehingga peserta didik dapat mengembangkan dan berinovasi dalam 

membuat suatu hidangan Nusantara dengan media berbasis digital. 

2. Kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Siswa dapat menambah wawasan dan dapat berinovasi dalam 

mengolah dan menyajikan suatu hidangan Nusantara, mengenal lebih jauh 

mengenai budaya dari suatu daerah dengan menghidangkan baik itu 

makanan pokok, makanan sepinggan atau makanan penutupnya.  

3.  Kepada peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mengembangkan 

aplikasi AR-Ngeuna berdasarkan saran perbaikan dari responden/siswa 

yang keterkaitannya dengan aplikasi ini. Menambahkan fitur-fitur yang 

kurang dan diperlukan untuk memudahkan pengoprasian aplikasi 

sehingga menjadi lebih praktis dan mudah dipahami. Selain dari pada fitur 

dan tools juga perlu ditambahkan pilihan makanan khas Sunda lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


