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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini berdasarkan analisis dan rancangan 

yang telah dikerjakan adalah: 

1. Visual Novel yang telah berhasil dirancang sebagai media pembelajaran ini 

dapat membagikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai 

Sejarah Perang Korea. 

2. Game edukasi ini dapat dirancang dengan menggunakan perangkat lunak 

khusus pembuat Visual Novel, yaitu Ren’py. 

3. Metode Multimedia Development Life Cycle juga dapat diterapkan dalam 

penelitian game edukasi ini karena game edukasi ini memiliki sifat 

pengumpulan materi yang artinya pengumpulan bahan dalam metode 

MDLC sangat dibutuhkan, serta tidak harusnya berurutan dari tahap ke 

tahap, seperti pada contohnya dari pengumpulan bahan ke pembuatan juga 

sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

4. Game edukasi yang telah diimplemantasikan melalui media penyimpanan 

dalam bentuk DVD, diharapkan dapat membantu atau berhasil 

meningkatkan pengetahuan akan Sejarah Perang Korea yang disampaikan 

oleh penulis. 

5. Game edukasi ini telah berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan 

tujuan untuk membagikan pengetahuan mengenai sejarah Perang Korea. 
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6. Game edukasi ini telah dirancang dengan menggunakan elemen-elemen 

multimedia untuk menarik perhatian pengguna yang berupa teks, audio 

yang berbentuk musik dan sound effect, video, sertanya adanya gambar 

atau foto yang juga terdapat dalam visual novel ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian, adapun saran yang 

dapat diberikan kepada penulis dalam penelitian, yaitu: 

1. Implementasi game edukasi ini juga sebaiknya dilakukan tidak hanya 

dengan menggunakan media penyimpanan dalam bentuk DVD yang 

berarti bersifat offline, tetapi juga online yang berarti bisa dilakukan 

melalui situs web ataupun bisa dimainkan melalui android. Tidak hanya 

melalui PC. 

2. Serta saran terakhir yang dapat diberikan adalah adanya suara dari karakter 

yang dapat didengar agar lebih menarik perhatian para pengguna untuk 

lebih mempelajari informasi yang akan dibagikan oleh penulis dengan 

menggunakan game edukasi. 


