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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tentang Kesimpulan yang 

dapat diambil dari adanya penelitian “PENGENALAN ALAT MUSIK 

TRADISIONAL JAWA TENGAH PADA ANAK SEKOLAH DASAR 

DI KOTA SEMARANG DENGAN MEDIA GAME BERBASIS 

ANDROID” yaitu sebagai berikut : 

1. Cara pengenalan alat tradisional Jawa Tengah kepada anak-anak 

adalah dengan menggunakan game berbasis android “Joko Sinau : 

Musik Tradisional Di Jawa Tengah” karena game ini dapat 

memberi informasi singkat sebagai pengetahuan serta suara yang 

dihasilkan dari alat musik tradisional tersebut. Alasan penggunaan 

game sebagai media pengenalan adalah agar anak bermain sambil 

belajar dalam hal ini tentang alat musik tradisional. Pengenalan alat 

musik tradisional tersebut terjadi saat anak-anak sekolah dasar 

menyelesaikan tiap stage yang ada karena tiap stage akan 

mendapat reward yang berupa alat musik tradisional. Dengan 

dukungan data 68,3% bahwa responden mendapat pengetahuan 

baru serta 61% bahwa responden terbantu dalam mengetahui alat 

musik tradisional yang ada di Jawa Tengah melalui game  “Joko 

Sinau : Musik Tradisional Di Jawa Tengah”.  

2. Penggunaan media game dalam pengenalan alat musik tradisional 

Jawa Tengah merupakan langkah yang tepat karena dengan 

menggunakan game anak-anak dapat bermain sekaligus mendapat
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pengetahuan tentang alat musik tradisional yang ada di Jawa 

Tengah. Guru-guru sekolah dasar juga setuju dengan penggunaan 

media game dalam pengenalan alat musik tradisional Jawa Tengah 

karena dinilai dapat memberikan metode baru dalam pembelajaran 

serta membawa anak-anak sekolah dasar menjadi senang untuk 

belajar. 

3. Penggunan game sebagai media pengenalan alat musik tradisional 

Jawa Tengah memberi dampak positif pada anak-anak sekolah 

dasar. Anak-anak sekolah dasar dapat pengetahuan baru tentang 

alat musik tradisional Jawa Tengah dan suaranya setelah mereka 

memainkan game “Joko Sinau : Musik Tradisional Di Jawa 

Tengah” Terbukti dengan 68,3% responden mengaku mendapatkan 

banyak pengetahuan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut seputar alat 

musik tradisional yang ada di Jawa Tengah adalah : 

1. Mempelajari dan membuat beberapa fitur seperti tambahan stage, 

restart button in-game, health bar untuk setiap stage, dan 

perbanyak reward yang ada.  

2. Menciptakan stage yang menantang dan menarik tetapi tidak terlalu 

susah untuk dimainkan anak-anak. 
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3. Memperkecil ukuran game dengan cara memperkecil jumlah layout 

dalam game. Serta membuat loading screen awal menjadi lebih 

cepat.


