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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Perancangan permainan kartu Wilah telah memberikan hasil yang memuaskan 

dengan peningkatan kemampuan pemilahan sampah. Berdasarkan post-test yang 

tertulis pada halaman 88, terjadi peningkatan bagi anak kemampuan anak untuk 

memilah sampah sebesar 37,7%. Di mana awalnya kemampuan pemilahan 

sampah hanya sebesar 40%, kemudian meningkat menjadi 77,7%. 

Selain itu permainan kartu juga dapat dipahami dan menarik perhatian 

pengguna, dengan tetap memperhatikan hierarki informasi yang tepat. Setelah 

melalui tahapan perancangan permainan kartu edukasi pemilahan sampah 

“Wilah”, terdapat beberapa hal yang dapat penulis simpulkan. 

Untuk merancang serious game yang baik, seorang perancang perlu 

memperhatikan prosedur gameplay yang tepat. Perancangan gameplay yang dapat 

memberikan edukasi tentang pemilahan sampah dapat dilakukan dengan 

memperhatikan proses pemilahan sampah tersebut. Mulai dari jenis-jenis 

sampahnya, fasilitas untuk membuang sampah, proses pemilahan, pengolahan, 

hingga tujuan dari pemilahan dan pengolahan sampah itu sendiri. 

Selain itu, untuk merancang permainan kartu  bagi anak usia 7 sampai 12 

tahun, konten yang sederhana dengan informasi yang repetitif merupakan salah 

satu metode yang tepat. Dalam permainan Wilah, konten repetitif terdapat pada 

pengulangan visual dan teks. Misalnya terdapat gambar kulit buah dan tulisan 

kulit buah. Atau pada simbol daun, warna hijau, dan teks organik. Repetisi 
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tersebut memungkinkan anak-anak untuk memperoleh informasi dari multi 

dimensi, seperti yang dinyatakan oleh Jean Piaget. 

Lalu untuk merancang permainan edukatif bagi anak-anak di kampung 

Carang Pulang, menjadi penting untuk melakukan riset dan menganalisa konten 

maupun permainan lokal yang telah beredar atau dimainkan oleh pengguna. Hal 

ini dapat mempersingkat waktu dari pengguna untuk memahami ulang konsep 

mendasar dari gameplay. Sehingga pengguna dapat segera memperoleh edukasi 

dalam tahapan yang singkat. 

5.2. Saran 

Apabila hendak menciptakan perancangan yang serupa, menjadi penting untuk 

memperhatikan konten yang akan diadaptasi dalam serious game. Pertama-tama, 

konten yang diadaptasi dalam serious game perlu memperhatikan fenomena yang 

konkrit dan dekat dengan pengguna. Fenomena tersebut dapat menjadi latar 

belakang yang kuat untuk menciptakan urgensi dari perancangan serious game. 

Selain itu membuat konten dalam serious game yang dekat dan dapat dirasakan 

oleh pengguna.  

Setelah memperoleh konten yang tepat, gameplay perlu dirancang dengan 

memperhatikan profil dari pengguna. Pendekatan design thinking yang mengakui 

empati dalam perancangan menjadi salah satu metode yang dapat mengakomodasi 

perancangan tersebut. Melalui perancangan yang berpusat pada manusia (human 

centered design). 
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Dalam tahapan perancangan gameplay, penerapan dekonstruksi permainan 

dalam dynamic system dapat membantu untuk membangun core loop yang baik. 

Pastikan perancangan core loop telah mengandung konten edukasi yang dituju 

sehingga gameplay menjadi mudah dipahami dan tepat dengan kebutuhan. 

Perancangan kartu Wilah juga terbuka untuk pengembangan lebih lanjut 

seperti penambahan konten pemilahan sampah untuk kategori lainnya seperti 

sampah plastik, logam,  B3, elektronik, infeksius, dapat dibakar, tidak dapat 

dibakar, dan berbagai kategori pemilahan sampah lainnya.  
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