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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Terdapat hal yang perlu diperhatikan antara membuat game biasa dan game untuk 

edukasi. Perbedaan terletak pada konten permainan, untuk membuat game edukasi 

seperti ini, konten dari game harus berjalan linear dengan apa yang ada di dunia 

nyata beserta alasan-alasannya yang tidak lepas dengan gameplay dari permainan 

ini. 

Dalam perancangan gameplay board game "Padcolle" penulis memasukan 

konten berdasarkan informasi yang penulis baca selama mengkaji daftar pustaka, 

hasil dari kuisioner yang penulis lempar. Sedangkan untuk gameplay penulis 

mengandalkan informasi yang penulis dapat setelah melakukan studi pustaka dan 

setelah melakukan testplay berkali-kali. Hal ini membuktikan bahwa studi dan 

observasi merupakan bagian yang vital dalam merancang gameplay sebuah 

permainan. 

Design gameplay yang memiliki peluang untuk dimainkan kembali 

merupakan hal yang terpenting dalam merancang permainan, dipadu dengan 

konten dan visual yang menarik dan sesuai dapat membuat pemain tertarik untuk 

memainkan permainan ini. Untuk mencapai hasil dan target yaitu permainan yang 

memiliki replayability maka penulis harus melakukan testplay berulang kali 

hingga mencapai kesesuaian dengan apa yang target butuhkan. Konten sudah 

didesain sedemikian rupa untuk menyalurkan informasi yang edukatif dan 
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informatif dan dapat diterima oleh anak-anak. Setelah memainkan permainan ini, 

mayoritas mengaku bahwa pengetahuan mereka tentang gejala-gejala menstruasi 

dan bagaimana menanggulangi hal tersebut bertambah, membuktikan bahwa 

permainan dapat menjadi sarana pembelajaran. Hal ini diakui pemain setelah 

selesai memainkan permainan ini dengan bertanya lebih lanjut fakta-fakta 

mengenai gejala menstruasi dan bagaimana menanggulangi gejala tersebut kepada 

penulis.  

Mayoritas pemain yang menunjukan minat dan keinginan untuk 

memainkan permainan ini lagi telah membuktikan bahwa permainan yang 

edukatif juga dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dengan ini, penulis 

menyampaikan bahwa penyampaian informasi melalui gameplay board game 

adalah sesuatu yang efektif. Dengan ini penulis juga menyatakan bahwa 

permainan tidak hanya sesuatu yang menyajikan sesuatu yang menyenangkan, 

tetapi dapat dibuat menjadi suatu metode pembelajaran untuk topik tertentu. 

5.2. Saran 

Berikut adalah saran yang penulis berikan dalam merancang gameplay: 

1. Diperlukan konsep dan tema yang matang agar dapat merancang 

permainan yang dapat menjadi penyelesaian masalah topik utama. 

2. Banyak-banyaklah membaca teori tentang board game dan informasi-

informasi mengenai board game itu sendiri. 

3. Perbanyak bermain board game agar dapat mengetahui apa saja yang 

dapat diimplementasikan dan sejalan dengan tema yang diangkat.  
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4. Manajemen waktu adalah salah satu hal yang penting dalam menggarap 

suatu proyek. Tidak baik apabila terlalu terfokus pada satu hal dan 

mengabaikan hal yang lainnya. Antara gameplay dan visual haruslah 

seimbang dan bila mungkin, desainlah sesuatu seefisien mungkin agar 

tidak menyulitkan kedua belah pihak. 

5. Sering-seringlah melakukan testplay agar karya dapat menjadi sesuatu 

yang benar-benar berguna dan dapat dinikmati oleh banyak orang, tak lupa 

demi membuat target utama dari produk ini dapat benar-benar mengerti 

pesan yang mau disampaikan oleh perancang. 

6. Yang terpenting adalah, tidak mudah menyerah dan terus membuat 

progress tidak peduli sekecil apapun itu demi mencapai hasil yang terbaik. 
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