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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan motivasi belajar dan hasil 

belajar kognitif siswa melalui penerapan e-learning berbasis augmented reality dan 

video animasi 3D dengan model discovery learning pada materi sistem pencernaan 

kelas XI SMA Negeri 1 Karangayar tahun pelajaran 2020/2021 dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara penerapan e-learning  berbasis 

augmented reality dan video animasi 3D dengan model discovery learning pada 

materi sistem pencernaan kelas XI SMA Negeri 1 Karangayar tahun pelajaran 

2020/2021. Motivasi belajar siswa dengan penerapan e-learning berbasis 

augmented reality lebih tinggi daripada penerapan e-learning  berbasis video 

animasi 3D, ditunjukkan dengan selisih nilai rata-rata 1,03. Hal ini karena 

augmented reality mengandung beberapa fitur hiburan yang menarik serta dapat 

meningkatkan interaksi siswa. 

2.  Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif siswa antara penerapan e-learning  

berbasis augmented reality dan video animasi 3D dengan model discovery 

learning pada materi sistem pencernaan kelas XI SMA Negeri 1 Karangayar tahun 

pelajaran 2020/2021. Hasil belajar kognitif siswa dengan penerapan e-learning 

berbasis augmented reality lebih tinggi daripada penerapan e-learning  berbasis 

video animasi 3D, ditunjukkan dengan selisih nilai rata-rata 24,28. Hal ini karena 

fitur dalam augmented reality lebih mendukung untuk memproyeksikan materi 

yang abstrak menjadi lebih nyata sehingga lebih mudah untuk dipahami. 
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B. Implikasi 

1.  Implikasi teoritis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian sejenis 

tentang augmented reality, motivasi belajar dan hasil belajar kognitif siswa. 

2.  Implikasi praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru dalam 

menentukan alat peraga materi biologi menggunakan pembelajaran berbasis 

augmented reality atau video animasi 3D untuk meningkatkan motivasi belajar 

dan hasil belajar siswa. 

 

C. Saran 

1.  Guru 

a. Guru biologi diharapkan mampu menciptakan pelajaran biologi yang 

melibatkan siswa dalam pembelajaran. 

b. Guru biologi diharapkan mampu menyeimbangkan empat aspek penting dalam 

pembelajaran biologi, yaitu produk, proses, sikap, dan teknologi. 

c. Guru biologi diharapkan menggunakan media belajar yang mendorong 

motivasi belajar siswa. 

d. Guru biologi diharapkan menggunakan media pengajaran yang memungkinkan 

siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka, baik menggunakan 

augmented reality ataupun video animasi 3D. 

e. Guru biologi diharapkan selalu mengecek keterlibatan siswa dalam kelas, 

terutama saat pelaksanaan pembelajaran daring. 

2.  Peneliti 

Penelitian ini dibatasi oleh keterampilan peneliti, sehingga memerlukan 

penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan motivasi belajar siswa dan hasil 

belajar kognitif melalui penerapan e-learning berbasis augmented reality dan 

video animasi 3D yang ditingkatkan, lebih luas dan lebih dalam. 
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