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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

     Dari hasil riset dan analisa data, dapat disimpulkan bahwa masalah yang ada 

adalah minimnya minat anak-anak dan media pemelajaran yang menarik untuk 

mengenal Pahlawan Nasional Indonesia sehingga menyebabkan kurangnya 

pengenalan Pahlawan Indonesia itu sendiri. Maka perlu adanya suatu media 

pemelajaran yang lebih menarik dibandingkan media pemelajaran di Indonesia 

yang pada umumnya masih menggunakan media yang umum yaitu buku 

pelajaran. dalam hal ini bermain menjadi menjadi salah satu media pemelajaran 

yang dipilih dan dibuat. bermain adalah bagian mutlak dari kehidupan anak dan 

juga merupakan bagian dari proses pembentukan kepribadian anak.  Jean Piaget 

(1963) dalam teori kognitifnya berpendapat bahwa anak menciptakan sendiri 

pengetahuannya melalui interaksi mereka, dan berlatih melalui informasi yang 

telah mereka dengar sebelumnya dengan menggabungkan informasi dengan 

ketrampilan yang sudah dikenal. Permainan yang dipilih adalah jenis permainan 

mengasah otak, yang membutuhkan ketrampilan berpikir, serta mampu 

menajamkan daya ingat serta imajinasi anak dan juga melatih motorik dan 

mengasah daya analisa anak serta standar moral yang ada di dalam kelompok 

bermain. 

     Board game menjadi salah satu permainan yang dipilih sebagai salah satu 

solusi karena board game merupakan salah satu dari media grafis yang sering 

digunakan dalam metode pemelajaran. Jenis board game yang dipilih adalah 

Card-based strategy games dimana kartu merupakan salah satu elemen yang 

penting. Kartu disini digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi penting 

yang berguna untuk pemelajaran anak-anak.  

     Dengan media board game ini dapat memenuhi beberapa tugas-tugas dasar 

anak dalam perkembangannya yaitu, belajar menyesuaikan diri dengan sekitarnya, 

mengembangkan pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, 

mengembangkan pengertian moral dan tingkatan nilai, dan membangun sikap 

yang sehat mengeani diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh.  
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   Dan di dalam pembuatan boardgame diberikan warna yang merupakan warna 

hangat yangdapat memberikan kesan hangat, dinamis, semangat, aktif, dan 

mengundang perhatian. Dengan gambaran atau ilustrasi kartun yang umumnya 

disukai oleh anak-anak, dan  tipografi jenis sans- serif yang menimbulkan kesan 

modern, kontemporer, dan efisien tentunya juga memiliki prinsip pokok dalam 

sebuah desain. 

     Kemudian, dari perancangan ini diharapakan agar anak-anak dapat lebih 

tertarik untuk memelajari hal-hal yang penting dalam hal ini adalah mengenal 

Pahlawan Nasional Indonesia untuk menanamkan rasa nasionalis dan membentuk 

kepribadian yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara. Selain itu bagi sekolah-

sekolah saat ini agar dapat menerapkan pemelajaran yang lebih efektif dan 

menarik, sehingga membantu anak-anak dalam memelajari dan mengingat 

informasi yang ada, dan untuk para remaja dan orang tua agar mampu 

memberikan atau menciptakan media pemelajaran menarik lainnya untuk 

membantu menciptakan generasi muda yang lebih baik bagi Bangsa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


