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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari perancangan game pembelajaran 

sistem pencernaan manusia berbasis Kinect adalah: 

1. Untuk mengimplementasikan proses sistem pencernaan manusia 

pada game dapat dilakukan dengan merepresentasikan setiap 

tahapan pada proses tersebut dalam setiap stage yang tersedia pada 

game. Sebagai contoh stage 1 pada game merepresentasikan proses 

sistem pencernaan pada bagian mulut, sehingga pemain harus 

menggerakan kedua tangan seolah-olah seperti menggerakan 

rahang untuk mengunyah.   

2. Pengimplementasian pengetahuan berkaitan dengan sistem 

pencernaan manusia pada game media pembelajaran berbasis 

Kinect dapat dilakukan dengan memasukan pengetahuan pada 

penjelasan singkat di awal game, instruksi maupun pada bagian 

khusus yang berisi informasi, selain itu juga dapat dilakukan 

implementasi pada gameplay sehingga pemain memiliki 

keterlibatan aktif dengan melakukan gerakan tertentu yang 

merepresentasikan gerakan organ yang terjadi pada proses 

pencernaan manusia.  

3. Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi calon pemain game agar 

memainkan game sistem pencernaan berbasis Kinect antara lain, 
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kemudahan dalam memainkan game, tampilan visual menarik, 

sound effet game, tantangan yang terdapat pada game, rasa senang 

yang diperoleh saat memainkan game, dan instruksi yang mudah 

untuk memainkan game tersebut. Dari segi kemudahan sebanyak 

33,33% siswa merasa mudah ketika bermain. Kemudian sebanyak 

60% siswa menyatakan tampilan visual game menarik. Siswa yang 

tertarik akan sound effect game sebesar 36,67%. Selanjutnya dari 

segi tantangan 43,33% menganggap menarik. Sebanyak 60% siswa 

memperoleh kesenangan saat bermain dan 63,33% siswa 

memahami instruksi game. 

4. Berdasarkan hasil kuesioner, game pembelajaran sistem pencernaan 

manusia berbasis Kinect mampu memberikan dampak positif bagi 

pemain. Sebesar 66,67% siswa menyatakan bahwa mereka mampu 

memahami materi sistem pencernaan pada game. Kemudian 

dampak positif lainnya adalah pemain menjadi lebih antusias untuk 

belajar, hal ini dinyatakan oleh 70% siswa. 

5.2 Saran 

Saran yang mampu diberikan sebagai penunjang untuk 

pengembangan maupun perbaikan ke depannya, antara lain: 

1. Perlunya melihat minat pemain ketika game memiliki tampilan 

visual yang dibuat dalam bentuk 3D. 

2. Dalam pembuatan gameplay, perlu untuk melihat minat pemain 

ketika variasi gameplay dan materi lain yang terkait, misalnya 
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seputar penyakit dan organ tambahan sistem pencernaan 

ditambahkan pada game. 

3. Untuk game yang menggunakan sensor gerak Kinect penting 

mengetahui optimisasi pencahayaan yang tepat agar gerakan pemain 

dapat terbaca oleh sensor Kinect dengan baik ketika sedang bermain 

di dalam maupun luar ruangan. 

4. Dalam pembuatan gameplay game yang menggunakan sensor gerak, 

perlu untuk mempertimbangkan penggunaan gerakan tertentu untuk 

dilakukan dan rentang jarak agar membuat pemain dapat lebih 

mudah dalam memainkan game. 

   

 

  


