
63 

 

 

 
63 

BAB V. KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tentang Game Berbasis 

Android untuk Pembelajaran Agama Katolik Di Sekolah Dasar adalah sebagai 

berikut:  

1. Cara membuat game pendidikan agama Katolik yang menyenangkan 

adalah dengan memformulasikan bentuk game yang sesuai dengan 

anak–anak sehingga ketika game dimainkan akan terasa menarik dan 

menyenangkan untuk anak–anak. Game yang dibuat berbentuk mini 

games bertemakan Buah dan Karunia Roh yang dimana terdapat 4 

level yang harus dimainkan oleh anak–anak yang memainkannya.  

2. Formulasi bentuk game yang tepat dalam penyampaian game bertema 

agama Katolik ini adalah casual gaming yaitu membuat game yang 

tergolong ringan dan mudah untuk anak–anak seperti trivia, game drag 

and drop, tebak gambar dan menangkap objek benda jatuh. Game 

trivia berisi pertanyaan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang 

dimana pemain harus memilih tindakan tindakan apa yang berdasarkan 

9 buah Roh dan mana yang bukan (mana yang baik mana yang buruk). 

Game tebak gambar dimana pemain harus menebak gambar pekerjaan 

yang berkaitan dengan Karunia roh kudus. Game drag and drop adalah 

game dimana pemain harus menentukan mana yang baik dan mana 

yang buruk dengan anak yang akan menyebutkan perbuatan – 

perbuatan tersebut dan disediakan keranjang untuk baik dan buruk. 

Lalu game menangkap objek jatuh dimana harus menangkap buah – 

buahan yang melambangkan 9 buah Roh Kudus.  

3. Game A New Me ini berhasil berjalan dan dimainkan oleh anak-anak di 

kelas tanpa menggunakan koneksi internet karena semua aset dan 

materi yang disamapikan sudah dimasukan ke dalam game yang 

dibuat.  
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5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya adalah: 

1. Penambahan variasi jenis permainan yang lebih beragam serta 

diikuti dengan penambahan materi pelajaran Agama Katolik untuk 

melihat pengaruh game terhadap materi yang diserap oleh siswa. 

2. Peningkatan visual dari game seperti penambahan animasi yang 

lebih baik dan penggunaan musik yang lebih cocok serta 

pengaruhnya terhadap ketertarikan penyelesaian permainan. 

3. Perlunya penambahan story line dan melihat dampaknya terhadap 

minat memainkan game. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


