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BAB VI KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai media pembelajaran fenomena pemanasan 

global melalui game edukasi Mission: Save The World, maka penulis menyimpulkan: 

1. Game cukup mampu menarik minat anak dalam mempelajari fenomena pemanasan 

global yang terjadi di dunia melalui gameplay arcade dan informasi yang 

disampaikan sehingga membuat anak ingin terus memainkan game ini. 

2. Pengukuran minat anak dalam memainkan game menggunakan kuesioner yang 

dibangun dari model adopsi game [45] dengan jumlah responden sebesar 51 

responden. Penelitian ini merupakan penelitian experimental dengan memberi 

kesempatan ke responden untuk memainkan game selama lima kali dalam lima hari 

percobaan.  

3. Dari hasil uji statistik menyatakan bahwa adopsi game tidak begitu dipengaruhi oleh 

H2 merupakan variabel Performance Expectancy (PE)/ kebergunaannya terhadap 

pembelajaran fenomena pemanasan global pada anak usia sekolah dasar. Dalam arti, 

apakah game tersebut akan digunakan untuk pembelajaran pemanasan global atau 

tidak, responden tetap akan terus memainkan game ke depannya. Adopsi game 

sangat dipengaruhi oleh H4 merupakan variabel Flow Experience (FE)/ keterserapan 

pemain, H3 merupakan variabel Effort Expectancy (EE)/ kemudahan memainkan, 

Perceived Enjoyment (PCE)/ kesenangan dalam bermain, H5 merupakan variabel 

Facilitating Conditions (FC)/ ketersediaan alat dan teknologi dalam bermain, dan 

H6 merupakan variabel Social Influence (SI)/ pengaruh sosial dalam bermain. 
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5.2 Saran 

Dalam proses pembuatan game pembelajaran fenomena pemanasan global 

melalui game edukasi Mission: Save The World masih banyak kekurangan sehingga perlu 

adanya perkembangan untuk penelitian selanjutnya, maka penulis menyarankan sebagai 

bahan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Melihat dan membandingkan dampak lebih lanjut melalui gameplay lainnya yang 

lebih menarik serta menantang untuk terus dimainkan pada anak sekolah dasar namun 

tetap memiliki nilai edukasi mengenai isu pemanasan global yang lebih luas lagi. 

2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian experimental sebanyak 5x dengan 

menggunakan model pengembangan Unifed Theory of Acceptance And Use of 

Technology (UTAUT). Kedepan penelitian yang sama perlu dikaji mengenai jumlah 

eksperiment yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang mendekati kebenaran. 

 

 

 


