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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Gim edukasi Matematika dengan mengimplementasikan model motivasi ARCS untuk 

siswa kelas III sekolah dasar dirancang melalui pendekatan Participatory design. Dirangkum 

melalui 3 tahapan utama yakni proses analisis dengan pengumpulan data, perancangan 

system, dan implemnetasi sistem. Dari 3 tahapan tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Sesuai dengan hasil diskusi dengan beberapa guru pengampu, gim edukasi Matematika 

dengan mengimplementasikan model motivasi ARCS dikembangkan. Model Motivasi 

ARCS dapat membantu siswa guna meningkatkan motivasi belajar berprestasi mereka 

serta menambah minat dalam pelajaran Matematika. Untuk dapat lebih mengakomodir 

keinginan siswa pada gim yang akan dikembangkan serta meningkatkan minat siswa 

belajar sambil bermain melalui gim, maka proses perancangan gim  dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan participatory design. Hasil dari proses participatory design 

pada gim kemudian didokumentasikan dalam bentuk storyboard untuk mempermudah 

proses pembuatan aplikasi. 

2. Proses implementasi terhadap pengguna dilakukan setelah pengembangan aplikasi 

selesai dan siap untuk digunakan. Proses selanjutnya setelah pengembangan yakni proses 

pengujian yang dilakuakn dengan menggunakan teknik kuesioner yang diukur dengan 

menggunaka skala likert. Pengujian dilakukan dengan melibatkan partisipan serta guru 

pengampu. Kuesioner dibagikan setelah siswa dan guru pengampu melakukan 

implementasi gim yang dilakukan di dalam kelas. Kuesioner yang dibagian merupakan 

beberapa kompenen tentang pertanyaan usability testing, dan model motivasi ARCS. 

Untuk guru pengampu, ditambahkan uji fungsionality untuk gim yang dikembangkan.  

3. Gim edukasi Matematika ini dapat menjadi salah satu alternatif alat bantu ajar untuk 

meningkatkan intensitas belajar siswa kelas III dibuktikan dengan beberapa pertanyaan 

yang memiliki nilai rata-rata 4,14 untuk aspek Attention, 3,94 untuk  aspek Relevance, 

3,90 untuk aspek Confidence, dan 4,11 untuk aspek Satisfaction. 

4. Setelah anak belajar melalui pembelajaran video animasi, anak semakin yakin kegunaan 

untuk kehidupan sehari hari dengan dibuktikannya nilai rata-rata confidence 3,90 dalam 

klasifikasi layak. 
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5.2 Saran 

Pada Gim Edukasi Matematika Mengimplementasikan Model Motivasi ARCS untuk 

siswa kelas III sekolah dasar padaterdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Pada waktu 

yang akan datang, gim ini dapat dikembangkan lagi agar menjadi lebih dari sesuai keingin 

pentiti dan subjek peneliti. Berikut ada beberapa hal yang masih dat dikembangkan dari Gim 

Edukasi Matematika Mengimplentasikan Model Motivasi ARCS untuk siswa kelas III 

sekolah dasar : 

1. Dapat dikembangkannya bidang ilmu lain dengan metode yang sama dari penelitian ini. 

2. Agar memungkinkan diakses secara mudah, pengembangan gim dapat dilakukan dengan 

membuat versi perangkat bergerak dari aplikasi ini. 

 

 


