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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Simpulan 

Penelitian ini mencakup dua hal, penelitian secara kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian secara kualitatif dilakukan pada saat pengembangan 

multimedia dan penelitian kuantitatif dilakukan pada saat menganalisa data yang 

didapatkan setelah penelitian, yaitu menganalisa data peningkatan kemampuan 

pemahaman peserta didik terhadap penerapan game berbasis RPG berbantuan 

model Discovery Learning pada pembelajaran Dasar Desain dan menganalisa 

tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan game tersebut. 

Berdasarkan tahapan penelitian yang telah disebutkan, maka dapat ditarik beberapa 

simpulan sebagai berikut : 

1. Perancangan game edukatif berbasis RPG dilakukan dalam beberapa tahap. 

Tahap pertama yaitu dengan merancang game edukatif berbantuan model 

Discovery Learning yang nantinya akan diterapkan dalam pembelajaran di 

kelas. Selanjutnya adalah tahapan validasi ahli, dari tahap ini diperoleh bahwa 

game edukatif yang dikembangkan termasuk ke dalam kategori baik dan layak 

digunakan. 

2. Penerapan game edukatif berbasis RPG dilakukan saat pembelajaran di kelas 

yaitu dengan menerapkan game edukatif berbantuan model Discovery 

Learning saat mengajar, kemudian dilakukan penelitian terhadap penerapan 

game edukatif berbasis RPG apakah terlaksana dengan baik atau tidak pada 

saat pembelajaran di kelas. Dari pengujian menggunakan instrumen Lembar 

Observasi diperoleh bahwa penerapan game edukatif berbasis RPG 

berbantuan model Discovery Learning berjalan dengan baik dan game 

edukatif tersebut layak untuk diterapkan dalam suatu proses pembelajaran di 

kelas. 

3. Peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran Dasar 

Desain setelah menggunakan game edukatif yang dikembangakan berada 

dalam kategori… Hal ini didasarkan pada perolehan nilai gain sebesar… yang 

didapatkan dari hasil indeks gain terhadap pretest dan posttest di kelas. 

4. Tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan game edukatif 

berbasis RPG pada pembelajaran Dasar Desain memperoleh hasil yang positif. 
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Hal ini didasarkan pada hasil analisis terhadap instrumen tanggapan peserta 

didik terhadap pembelajaran. Persentase yang diperoleh dari analisis tersebut 

adalah sebesar … dan berada dalam kategori…  

1.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

yang ingin disampaikan oleh penulis. Saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pada saat penggunaan game edukatif, perlu ada perlakuan khusus di awal 

pembelajaran agar tercipta suasana kondusif pada saat pembelajaran. 

2. Penyajian materi dibuat lebih menarik dengan unsur unsur tambahan agar 

pengguna tidak merasa jenuh dan memperkuat daya ingat siswa. 

 

 


