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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan maka pengembang mendapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ARCompy sebagai media pembelajaran perakitan komputer dengan 

teknologi Augmented Reality dan Unity 3D sebagai tool pengembangannya. 

Proses pengembangannya menggunakan metode Waterfall dengan 5 tahapan 

yaitu komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan distribusi. Aplikasi 

ARCompy memiliki fitur-fitur yaitu a) Pengguna dapat menampilkan 3D model 

perangkat komputer; b) Pengguna dapat melihat video ilustrasi perakitan 

komputer; dan c) Pengguna dapat mengerjakan kuis terkait materi yang ada 

dalam media pembelajaran. 

2. Pengujian kelayakan media pembelajaran perakitan komputer ARCompy 

dilakukan menggunakan ISO 25010. Pengujian aspek media pembelajaran 

dilakukan dengan uji kelayakan media dan materi. Hasil uji materi memperoleh 

nilai 97,06% (sangat layak). Sedangkan pengujian kualitas berdasarkan ISO 

25010 menggunakan 4 aspek yaitu functional suitability, performance 

efficiency, compatibility, dan usability. Hasil pengujian aspek functional 

suitability memperoleh nilai 93,33% (sangat layak). Hasil pengujian aspek 

performance efficiency dengan Test Droid menunjukkan bahwa performa 

aplikasi dinyatakan baik. Hasil pengujian compatibility menunjukkan no error 
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dan dan dinyatakan dalam kategori sangat baik. Hasil pengujian aspek usability 

memperoleh nilai 78,9% dan dinyatakan dalam kategori baik. Setelah 

keseluruhan aspek telah diuji, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran perakitan komputer ARCompy memiliki kualitas yang baik 

sebagai media pembelajaran di SMK Negeri 7 Yogyakarta. 

B. Keterbatasan Produk 

Media pembelajaran perakitan komputer ARCompy ini memiliki beberapa 

keterbatasan yaitu: 

1. Model 3D yang ditampilan terbatas dan tekstur kurang menyamai tampilan. 

2. Video yang ditampilkan membuat aplikasi berukuran besar. 

C. Pengembangan Lebih Lanjut 

Dari keterbatasan produk yang disebutkan sebelumnya, maka terdapat 

rekomendasi untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya: 

1. Membuat model 3D yang dengan tampilan yang lebih detail. 

2. Membuat video yang detail namun tidak membebani ukuran aplikasi.  

D. Saran  

Pengembangan media pembelajaran perakitan komputer ARCompy ini 

masih memiliki kekurangan, sehingga terdapat beberapa saran terkait 

pengembangan selanjutnya: 

1. Membuat dan menggunakan model 3D yang dengan tampilan yang lebih detail. 

2. Membuat media pembelajaran tidak terbatas di android saja. 


