
 

E. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMAN 1 Pelaihari, 

diperoleh beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Media belajar Virtual Reality dengan menggunakan Android merupakan 

media yang cukup baru bagi siswa sehingga masih banyak yang belum 

terbiasa dalam menggunakan VR selama proses pembelajaran 

2. Penggunaan smartphone yang terbatas pada setiap sekolah menyebabkan 

guru harus lebih memperhatikan siswa selama proses pembelajaran terutama 

ketika sedang menggunakan smartphone agar tidak disalah gunakan oleh 

siswa untuk kepentingan diluar proses pembelajaran. 

3. Diperlukan desain pembelajaran yang matang agar interaksi antar siswa tetap 

terjalin meskipun belajar dengan menggunakan smartphone.  

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan multimedia mobile 

learning berbasus Android virtual reality, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penelitian pengembangan menghasilkan produk multimedia mobile-learning 

berbasis Android virtual reality pada materi Fisika Inti untuk kelas XII IPA. 

Adapun produk penelitian ini diberi nama ME_Science yang merupakan 

aplikasi berbasis android dengan format .apk yang dapat berjalan pada sistem 



 

operasi Android versi 5.0 ke atas. ME_Science memiliki fitur virtual reality 

yang dapat dipergunakan dengan memanfaatkan alat tambahan berupa virtual 

box (VR Box). ME_Science dapat digunakan dengan fleksibel oleh pengguna 

diberbagai kondisi karena merupakan multimedia yang berjalan pada 

perangkat mobile phone . 

2. Pengembangan multimedia mobile-learning berbasis Android virtual reality 

dinilai layak ditinjau dari hasil validasi ahli media dan ahli materi, serta 

respon siswa terhadap produk penelitian yang dikembangkan. 

Masing-masing ahli media dan ahli materi memberikan rerata penilaian 

dengan kategori sangat layak. Kemudian, respon siswa terhadap multimedia 

memberikan penilaian dengan kategori baik, sehingga multimedia ini dapat 

menjadi salah satu pilihan dalam mengajarkan materi Fisika Inti pada siswa. 

3. Pengembangan multimedia mobile-learning berbasis Android virtual reality 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMAN 1 Pelaihari kelas XI 

IPA. Efektifitas belajar siswa ini dilihat dari hasil belajar siswa melalui 

pengukuran pretest dan posttest dengan peningkatan nilai rata-rata sebesar 

49,2. Adapun rata-rata nilai yang dicapai oleh siswa pada saat posttest adalah 

sebesar 81,6. Dengan demikian, hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa telah 

mencapai KKM sebesar 70 yang telah ditentukan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 



 

1. Smartphone dapat digunakan siswa sebagai media dalam mempelajari materi 

Fisika Inti, dengan catatan rencana pembelajaran yang dilakukan harus 

dipersiapkan dengan baik. 

2. Memberikan pengarahan terlebih dahulu pada siswa tentang penggunaan 

multimedia mobile learning berbasis Android virtual reality agar dalam 

proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

3. Guru hendaknya mengawasi setiap proses pembelajaran agar penggunaan 

smartphone dalam proses belajar tidak disalah gunakan oleh siswa untuk 

keperluan yang lain.  

4. Guru hendaknya mempersiapkan skenario pembelajaran yang menarik 

dengan menggunakan multimedia mobile-learning agar proses pembelajaran 

lebih menyenangkan dan tidak cendrung monoton hanya terpaku pada media 

pembelajaran saja. Adapun skenario yang baik tersebut harus mampu 

melibatkan kerjasama antar siswa sehingga terjadi interaksi dalam proses 

pembelajaran. 
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