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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Setelah proses pembuatan produk aplikasi pada penelitian ini, terdapat 

beberapa kesimpulan yang bisa di tarik oleh peneliti diantaranya yaitu, pembuatan 

aplikasi berbasis augmented reality mata pelajaran tata surya sebagai media 

pembelajaran pada Kelas VI Sekolah Dasar, yang dimana proses pembuatan 

aplikasi dilakukan menggunakan metode Multimedia Life Cycle Development 

(MDLC), yang terdiri dari pada enam tahapan yaitu, Concept, Design, Obtaining 

Content Material, Assembly, Testing, dan Distribution. Pada tahap consept 

dihasilkan beberapa konsep diantaranya konsep materi, Icon, audio, warna, 

ilustrasi dan gambar, font yang akan digunakan pada produk aplikasi. Kemudian 

pada tahap Design dihasilkan perancangan aplikasi berupa cakupan materi, 

flowchart, wireframe, dan aset  aset grafis pada produk aplikasi yang dibuat 

menggunakan Software Corel Draw. dan untuk tahap material collecting 

dilakukan pengumpulan bahan  bahan yang akan digunakan dalam proses 

pembuatan produk aplikasi salah satu bahan yang digunakan pada pembuatan 

aplikasi yaitu Shader AHProxy. Adapun tahap Assembly dilakukannya proses 

pembuatan aplikasi dengan menggunakan unity. Testing dilakukan pengujian 

yang terdiri dari 2 tahap yaitu tahap alpha yang dilakukan oleh validator ahli 

media dan ahli materi, dan tahap beta yang dilakukan oleh 33 siswa kelas VI SDN 

Permata Biru. Distribution dilakukannya penyerahan hasil produk berupa aplikasi 

berbasis augmented reality kepada guru kelas VI SDN Permata Biru, untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. serta submit jurnal yang dibuat 

berdasarkan penelitian ini. Hasil peneliaian pada pembuatan produk aplikasi 

membuktikan aplikasi berbasis augmented reality mata pelajaran tata surya 

sebagai media pembelajaran pada kelas VI Sekolah Dasar sangat layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran.  

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil dalam penilitian ini, diharapkan aplikasi berbasis 

augmented reality mata pelajaran tata surya pada kelas VI SDN Permata Biru ini 

dapat dimanfaatkan sebagai sebagai salah satu media pembelajaran yang berguna 
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dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik bagi guru ataupun siswa, karena 

aplikasi ini dibuat sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan 

indikator pencapaian pada mata pelajaran IPA khususnya pada silabus tematik 

tema 9 subtema 3 pada kelas VI SD semester 2, selain itu juga produk aplikasi 

hasil penelitian ini sudah divalidasi oleh ahli media dan ahli materi, dan kedua 

ahli sudah menyatakan produk aplikasi layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang tedapat pada penelitian ini adalah rancang bangun aplikasi 

berbasis augmented reality mata pelajaran tata surya pada kelas VI SDN Permata 

Biru diharapkan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

terciptanya suasana pembelajaran yang baru dan menarik bagi siswa. Adapun 

dalam rancang bangun aplikasi ini perlu banyak pembaharuan serta penambahan 

materi dan fitur, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa 

mengembangkan aplikasi berbasis augmented reality mengenai tata surya menjadi 

lebih baik lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


