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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pembahasan, berikut ini adalah simpulan 

yang dapat dijelasan diantaranya: 

1. Pengembangan multimedia game edukasi pada mata pelajaran Konstruksi 

Bangunan untuk siswa di SMK Negeri 6 Bandung ini menggunakan  program 

Ren’Py dengan judul “Pembelajaran untuk Sambungan Kayu (PuSaKa)”. Proses 

pengembangan dilakukan sebanyak tiga kali proses dikarenakan terdapat 

beberapa perbaikan dari hasil konsultasi kepada ahli materi dan ahli media. 

Setelah perbaikan selesai dan disetujui oleh ahli, game edukasi Ren’Py telah 

dianggap layak.  

2. Game edukasi Ren’Py diterapkan kepada siswa yang berjumlah 33 anak di kelas 

X DPIB 4 di SMK Negeri 6 Bandung dengan cara dilakukan uji coba pada saat 

mata pelajaran Konstruksi Bangunan. Pada saat uji coba game, siswa 

diperintahkan untuk mengerjakan soal tes mengenai materi sambungan kayu. 

Dari hasil perolehan nilai pada tes dibuat kategorisasi yang terbagi menjadi tiga 

tingkatan nilai yaitu 24 siswa memperoleh nilai tinggi, 9 siswa memperoleh nilai 

sedang dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai tingkat rendah. Berdasarkan 

analisis hasil belajar materi sambungan kayu dengan multimedia game edukasi 

Ren’Py sebagai media pembelajaran, terdapat 72% siswa yang tuntas mencapai 

KKM yaitu sebesar ≥ 75 dalam mengerjakan soal. Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal, siswa diberi kuesioner untuk menanggapi pembelajaran 

menggunakan game edukasi Ren’Py. Dari hasil tanggapan tersebut memperoleh 

hasil yang positif. Hal ini didasarkan pada hasil analisis terhadap instrumen 

tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran. Presentase rata-rata skor yang 

diperoleh dari analisis tersebut adalah sebesar 87 % dan berada dalam kategori 

“sangat baik”. 
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1.2  Implikasi 

 Penelitian ini mempunyai implikasi sebagai berikut: 

1. Penggunaan game edukasi Ren’Py dapat membantu siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan secara mandiri serta dapat membantu meningkatan 

pemahaman siswa; 

2. Siswa antusias dan merespon positive terhadap game edukasi Ren’Py dalam 

proses pembelajaran mata pelajaran Konstruksi Bangunan. 

 

1.3 Rekomendasi 

Sehubungan dengan simpulan di atas, maka rekomendasi pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Pendidik 

Terdapat hal positif dalam penggunaan game edukasi Ren’Py. Penelitian 

ini dapat dijadikan dokumentasi dan referensi sebagai media alternatif dalam 

proses pembelajaran. Pemilihan media dalam pembelajaran harus bervariatif dan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajarannya sehingga proses 

pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


