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BAB V  

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan dari penelitian dari pemanfaatan game 

“Good Kids” sebagai media pendidikan karakter baik bagi anak usia 7 – 10 tahun 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan bentuk pendidikan karakter ke dalam game dengan penelitian 

dari berbagai studi literature yang berdasarkan pada buku “Pendidikan 9 

Pilar Karakter” yang kemudian data diolah kembali serta dikonsultasikan 

dengan narasumber ahli yaitu, Drs. George Hardjanto, M.Si sesuai dengan 

prinsip – prinsip yang ada dalam pendidikan karakter bagi anak. Data ini 

diperkuat dengan data hasil kuisioner yang menunjukkan bahwa dari 39 

responden setuju untuk menjadikan game sebagai media pendidikan 

karakter.  

2. Untuk dapat memberikan pengetahuan akan karakter yang baik melalui 

game, penanaman nilai – nilai baik yang ingin disampaikan melalui 

gameplay berupa pertanyaan yang disesuaikan dengan pemahaman anak 

usia 7 hingga 10 tahun serta jawaban yang memberikan contoh baik dan 

salah dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh anak seusianya dan 

berupa gambar – gambar serta skor pada game saling berkaitan tetapi tidak 

saling mempengaruhi. Skor akan bertambah apabila menjawab jawaban 

dengan benar, tetapi jika pemain menjawab dengan jawaban salah tidak 

akan mengurangi skor. Karena jika salah satu aspek bertambah maka aspek 

lainnya juga akan bertambah, tetapi aspek – aspek pada kepercayaan diri 

tidak akan mungkin berkurang.  

3. Konten game “Good Kids” terdapat pada pertanyaan yang diajukan di dalam 

game dengan beberapa jawaban berupa gambar – gambar yang 

memudahkan untuk memahami nilai – nilai dari pendidikan karakter yang 

ingin disampaikan. Hal ini dikarenakan target dari game “Good Kids” 
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merupakan anak dengan rentang usia 7 hingga 10 tahun yang akan mudah 

memahami suatu hal apabila dengan diberikan contoh berupa gambar 

berwarna – warni dibandingkan dengan tulisan yang hitam putih. 

 

5.2 Saran 

Banyaknya kekurangan dalam penelitian ini sehingga perlu adanya 

perkembangan dalam penelitian selanjutnya. Berikut ada beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya lebih lanjut: 

1. Dapat membandingkan dan melihat dampak lebih lanjut kepada anak 

mengenai gameplay lainnya yang lebih menarik namun tetap memberikan 

nilai edukasi yang mudah untuk dipahami serta diserap oleh anak.  

2. Dalam penyampaian informasi tidak hanya memberikan penilaian 

mengenai aspek – aspek dalam kepribadian individu pemain saja, tetapi juga 

dapat mampu ditambahkan pemberian informasi untuk pemecahan masalah 

pada keberhasil aspek – aspek lainnya dala pendidikan karakter. 

3. Adanya penambahan nilai - nilai lain dalam pendidikan karakter yang dapat 

dijadikan sebagai penelitian selain nilai kepercayaan diri.  

 

  


