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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1.     Kesimpulan 

     Pembuatan board game aku berani digunakan untuk mengatasi ketakutan – ketakutan 

yang dirasakan oleh anak – anak dengan cara yang menyenangkan. Anak – anak banyak 

mengalami ketakutan – ketakutan seperti ketakutan akan imajinasi, gelap, hewan tertentu, 

sekolah, air dan ketinggian (Seto, 2006: 32). Selain itu pembuatan board game aku berani 

digunakan untuk memberikan solusi kepada para orang tua yang mengatasi ketakutan dari 

anak – anak mereka dengan cara yang tidak tepat, seperti memarahi, mengancam, atau 

menghukum. Hal – hal seperti itu tidak membuat anak – anak menjadi tidak takut lagi, 

melainkan membuat anak – anak menjadi orang yang menutup diri, bahkan bisa menjadi lebih 

parah. 

     Pembuatan board game aku berani dianggap efektif dalam mengatasi ketakutan yang 

dirasakan anak, karena anak – anak belajar melalui bermain, selain itu board game juga 

mempunyai manfaat – manfaat lain, seperti mengajak para pemainnya untuk saling 

berinteraksi, mengurangi anak dari kecanduan – kecanduan elektronik, dan masih banyak lagi. 

     Board game aku berani memberikan pembelajaran yang berupa perubahan pola pikir anak 

– anak terhadap ketakutan – ketakutannya. Pola pikir anak – anak terhadap ketakutannya 

dipengaruhi dengan penggunaan – penggunaan desain yang menyenangkan, seperti 

penggunaan warna – warna cerah dan tipografi yang memberikan kesan menyenangkan. 

Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sehari – hari yang mudah dipahami oleh 

anak – anak, dan penggunaan gaya bahasa “aku”. Penggunaan gaya bahasa “aku” ditujukan 

untuk menghindari bahasa yang menggurui, karena anak – anak memiliki sifat egosentrisme 

yang membuat anak – anak tidak suka untuk digurui. Selain itu, kalimat yang digunakan pada 

board game aku berani adalah kalimat – kalimat sederhana dan kalimat – kalimat positif yang 

dapat mempengaruhi dan memotivasi diri anak itu sendiri. 

     Keseluruhan bentuk desain yang digunakan pada board game aku berani adalah desain 

yang membentuk sebuah pikiran (otak). Inti dari desain board game aku berani adalah semua 

ketakutan yang dirasakan oleh anak – anak berasal dari dalam pikiran mereka sendiri, dan 

untuk dapat menghilangkan ketakutan yang dirasakannya, anak – anak harus melawannya 

dari dalam pikiran mereka sendiri. Oleh karena itu,  pembelajaran board game aku berani 

memberikan pembelajaran berupa pengetahuan dan kalimat – kalimat positif yang 

digabungkan dengan gaya bahasa “aku”, yang diharapkan dapat memotivasi anak – anak dan 
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merubah pandangan mereka terhadap diri sendiri dan ketakutan – ketakutan yang mereka 

rasakan. 

 

V.2.     Saran 

     Dengan adanya board game aku berani ini, diharapkan para guru dapat mulai memberikan 

pembelajaran kepada anak – anak didiknya dalam hal emosional ketakutan. Pembelajaran 

dalam mengendalikan emosional adalah pembelajaran yang penting khususnya bagi anak – 

anak TK yang termasuk kedalam usia – usia yang membawa pengaruh besar terhadap 

perkembangan anak selanjutnya hingga anak tersebut dewasa. Selain itu, anak – anak usia 

TK juga merupakan anak – anak pada usia yang menentukan dalam pembentukan karakter 

anak. Oleh karena itu,  pemberian pembelajaran – pembelajaran yang melatih emosi takut 

sangat diperlukan oleh anak – anak, sehingga anak – anak dapat terhindar dari rasa takut – 

rasa takut yang dapat menyulitkannya di usianya yang semakin dewasa, dan dapat menjadi 

pribadi yang lebih berani. 

     Bagi para orang tua yang anak – anaknya banyak mengalami ketakutan – ketakutan, 

diharapkan para orang tua tidak lagi menggunakan kekerasan – kekerasan verbal seperti 

memarahi, mencaci maki, atau menghukum anak – anaknya. Kekerasan – kekerasan verbal 

seperti itu tidak akan membuat anak menjadi berani, melainkan menjadikan anak yang 

menutup diri dari orang tuanya, bahkan anak – anak dapat menjadi anak yang pemberontak. 

Oleh karena itu, dengan adanya board game, para orang tua dapat mulai meluangkan waktu 

untuk anak dan bermain permainan aku berani yang dapat mengatasi ketakutan yang 

dirasakan oleh anak – anak dengan cara yang lebih menyenangkan.  

     Dalam memainkan board game aku berani, peran para guru dan peran para orang tua 

sangat diperlukan untuk menjelaskan maksut dari kalimat yang tertera pada kartu solusi. Akan 

tetapi, peran guru dan peran orang tua pada board game aku berani bukan untuk menggurui 

anak – anak, melainkan lebih kepada bercerita atau menjelaskan mengenai hal – hal baik yang 

akan terjadi jika mereka tidak takut, dan lain – lain. Oleh karena itu, dalam penyampaian 

maksut kalimat pada kartu solusi, hindari penggunaan kalimat – kalimat yang berkesan 

menggurui, karena penggunaan kalimat – kalimat yang menggurui dapat membuat anak – 

anak menjadi kehilangan kesan dan pesan yang mereka dapatkan dari memainkan board 

game aku berani. Selain itu, hindari juga pemberian sebuah pesan – pesan kepada anak – 

anak diakhir permainan, karena hal seperti itu juga akan menghilangkan kesan dan pesan 

yang anak – anak dapatkan dari memainkan board game. 

 

 


