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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Dari proses desain board game yang panjang ini, banyak hal yang telah dipelajari. 

Membuat board game ini bisa dibilang adalah kesempatan untuk mempelajari 

ulang teori-teori mengenai Bahasa Indonesia yang sudah lama sekali tidak 

dipelajari dan bahkan sudah hampir terlupakan. Selain itu, interaksi yang didapat 

dari responden juga membuka wawasan mengenai perbedaan kurikulum dan 

pengetahuan umum antar generasi. Pengumpulan data dari para ahli memang 

penting untuk dilakukan, namun data dari target usia adalah yang terpenting 

karena permainan yang dibuat harus bisa dipahami oleh mereka. Apa yang 

menurut para ahli adalah sesuatu yang umum, bisa saja ternyata merupakan hal 

yang asing bagi target audiens yang usianya jauh di bawah para ahli.  

Testplay dan rebalance juga harus dilakukan berkali-kali hingga mencapai 

titik terstabil. Tidak hanya itu, desain secara keseluruhan pun melewati revisi 

berkali-kali agar informasi yang diberikan sesuai. Proses yang dilewati amat 

panjang namun jika dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, produk akhir 

permainan pun tentunya akan sesuai ekspektasi awal. 
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5.2. Saran 

Dari segi pembuatannya, board game sesungguhnya cukup berat untuk dibuat 

sendirian, apalagi dengan batas waktu yang pendek. Manajemen waktu amat 

penting untuk dikuasai dalam proses pembuatan board game, karena pekerjaan 

yang ditunda hanya akan membuat masalah baru di kemudian hari. Testplay pun 

harus dilakukan berulang-ulang meskipun mungkin jenuh, namun penting agar 

permainan bisa seimbang dan lancar. 

 Pengetahuan mendasar mengenai board game atau game secara umum 

juga penting untuk dikuasai sebelum membuat board game. Teori yang ada 

membantu untuk menjadikan berbagai aspek permainan lebih spesifik, misalnya 

dari segi genre dan mekanisme. Dari segi desain visual, perlu diingat bahwa hal 

pertama yang akan dilihat oleh pemain adalah gambar dan visual yang ada, dan 

visual tersebut harus bisa menarik perhatian calon pemainnya. Selain menarik, 

visual juga harus sesuai dengan tema board game.  
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