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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait proses 

pengembangan game based learning untuk memfasilitasi pembelajaran 

sistem gerak manusia, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penentu 

proses pengembangan game based learning dapat ditinjau secara utuh, 

mulai dari faktor penentuan tema konten, penentuan materi, aspek 

kecocokan materi dengan desain game, pemilihan engine game, pemetaan 

alur game, implementasi seluruh aset, hingga pengujian fitur-fitur yang 

terdapat didalam game dinilai menjadi faktor tahapan utuh proses 

pengembangan game based learning. Hal ini ditunjukan oleh persentase 

keseluruhan penilaian dosen ahli mengenai seluruh aspek yang terdapat 

pada game based learning sebesar 93,75% dan menandakan bahwa game 

based learning dapat menjadi solusi alternatif media pembelajaran 

terbarukan untuk nantinya dapat dimanfaatkan oleh sekolah. 

 Hasil penilaian dosen ahli terkait game based learning direspon 

secara positif dengan rata-rata penilaian sebesar 93,75% dengan berbagai 

saran yang dapat digunakan dalam hal improvisasi pengembangan game 

based learning selanjutnya mulai dari rasio teks dan gambar yang 

seimbang, pemilihan materi yang terfokus dan menyeluruh, penempatan 

dan pemilihan aset gambar serta animasi, pembersihan bug yang ada pada 

game, penambahan deskripsi tujuan game, penambahan tata cara 

penggunaan game, penambahan copyright , penggunaan progress bar, 

hingga implementasi materi.  

 Siswa merespon positif mengenai pengembangan game based 

learning “Musculoskeletal” yang menunjukan responden siswa tertarik 

untuk menggunakan game based learning. Aspek pendukung yang dinilai 
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pula oleh responden siswa dapat menjadi tolak ukur pengembangan game 

based learning kedepannya. 

5.2.Implikasi 

Berdasarkan temuan hasil penelitian pada bab sebelumnya, menunjukan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembangan game 

based learning seperti penentuan tema konten, penentuan materi, aspek 

kecocokan materi dengan desain game, pemilihan engine game, pemetaan 

alur game, implementasi seluruh aset, hingga pengujian fitur-fitur yang 

terdapat didalam game dinilai menjadi aspek utama dalam proses 

pengembangan game based learning. Di samping itu, game based learning 

dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang diterapkan di sekolah 

tidak hanya untuk materi sistem gerak manusia, namun dapat 

dikembangkan untuk materi lainnya. 

5.3.Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu : 

1. Tahapan pengembangan game based learning untuk memfasilitasi 

pembelajaran sistem gerak manusia tidak hanya untuk satu mata 

pelajaran saja namun untuk seluruh mata pelajaran perlu ditinjau ulang 

dari berbagai aspek. Dimulai dari aspek penentuan konten yang perlu 

ditinjau kembali dimana penggunaan materi yang ingin dijadikan 

subjek utama dalam game dan pembentukan konten game haruslah 

terfokus pada satu pembahasan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya 

game tersebut, penggunaan materi yang terlalu banyak namun aset yang 

dimilikinya sedikit akan berujung pada ketidakseimbangan konten yang 

akan disajikan. Begitu pula penggunaan Unity engine dan proses desain 

dari game based learning. 

2. Proses Implementasi dan pengerjaan game based learning dapat 

menggunakan metode lain selain model ADDIE untuk mengukur 

sebagaimana efektivitas proses game based learning yang ingin 

dikembangkan, sehingga segala bentuk kesalahan atau kekeliruan 
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dalam proses pengembangan game based learning dapat teratasi tanpa 

harus melewati suatu tahapan 

 

 


