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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari adanya penelitian “EDUKASI 

PERKEMBANGAN IKAN KOI MELALUI GAME BERBASIS 

ANDROID” adalah sebagai berikut : 

1. Game berbasis android “Life of Koi” memberikan pengetahuan mengenai 

perkembangan ikan Koi sejak fase telur melalui proses edukasi yang 

diberikan pada saat bermain, seperti pada saat telur koi gagal menetas dan 

informasi yang diberikan untuk pemain agar dapat menetaskan Koi. Hal 

tersebut didukung dengan 51,5% responden yang memberikan jawaban 

bahwa responden menjadi sedikit lebih mengerti mengenai pertumbuhan 

ikan Koi setelah bermain. Hal ini juga dibuktikan dengan 57,6% responden 

yang menyatakan menjadi sangat mengerti mengenai perkembangan telur 

ikan Koi.  

2. Menemukan rancangan game untuk menyalurkan kegemaran terhadap ikan 

Koi, berupa adanya fitur kolam untuk mengkoleksi  Koi, serta pencapaian 

yang akan terbuka ketika koi jenis baru didapatkan. Keberhasilan strategi 

ini ditandai dengan 54,5% responden yang menjawab menjadi lebih 

menyukai ikan Koi setelah bermain, serta 63,6% responden yang 

menyatakan senang untuk terus bermain game Life of Koi.
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3. Edukasi yang diberikan kepada pemain berupa memberikan ilmu 

pengetahuan saat bermain, seperti penyediaan informasi dalam jendela 

popup, kondisi dan penyebab matinya telur dan ikan Koi. Dengan demikian 

edukasi yang diterapkan berupa simulasi memelihara Koi. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara terhadap narasumber yang menyatakan bahwa 

edukasi dengan game Life of Koi sudah cukup akurat dengan kondisi Koi 

pada kehidupan nyata. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut 

seputar ikan Koi adalah sebagai berikut : 

1. Mengkaji dan menambahkan beberapa fitur tambahan seperti dekorasi pada 

kolam untuk mempercantik kondisi kolam ikan Koi, fitur breeding, serta 

fitur in app purchase, atau transaksi jual beli di dalam game.  

2. Memperluas jenis jenis parasit dan penyakit yang dapat menyerang ikan dan 

telur Koi. 

3. Melakukan perbandingan fungsi perpindahan Koi dewasa ke kolam pribadi 

antara fungsi array dan fungsi dictionary. Karena pada dasarnya arrays 

adalah sekumpulan indeks berurutan yang dapat berisi angka maupun teks 

[19]. 

  


