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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi Game Edukasi Bahasa Isyarat berbasis Android sebagai media pembelajaran 

Bahasa Isyarat anak tunarungu. Aplikasi ini dapat dijalankan pada perangkat 

smartphone minimal versi 5.0 (Lollypop). Aplikasi ini mempermudah peserta didik 

dalam memahami Bahasa Isyarat . dengan adanya aplikasi ini  peserta didik dapat 

bermain sambal belajar. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan audio yang sesuai, video 

pembelajaran, serta terdapat game yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak 

tunarungu. Aplikasi Game Edukasi Bahasa Isyarat ini dapat memberikan pengetahuan 

tentang Bahasa Isyarat Bisindo. 

Metode DGBL-ID (Digital Game Based Learning Instructional Desain) yang 

digunakan dalam penelitian ini sangat efektif terutama pada perancangan aplikasi 

Game Edukasi Bahasa Isyarat. Tahapan – tahapan yang ada dalam metode DGBL-ID 

begitu sederhana sehingga memudahkan peneliti dalam  melaksanakan penelitian ini. 

Tahapan dari metode DGBL-ID terdiri dari 6 tahap yaitu  pengumpulan data, analysis, 

design, development, Quality Assurance, Implementation. Dengan menggunakan 

metode ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah game edukasi bahasa isyarat 

BISINDO dan memberikan solusi kepada pihak YCHI dalam melakukan upaya 

meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran secara tepat. 
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Kelayakan aplikasi Game Edukasi Bahasa Isyarat ini telah diuji dan dinilai oleh 

ahli materi dan ahli media serta dilakuka penyebaran angket kepada 30 responden 

dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.1. Tabel Hasil Pengujian 

No Penguji Nama Penguji Nilai Kriteria 

1. Ahli Media 
Kukuh Dwi Wijanarko, 

M.Sn. 
96,29% 

Sangat 

Layak 

2.  Ahli Materi Aisyah Maulina 91,7% Sangat 

Layak 

3. Guru/Masyarakat/Wali 

Peserta didik 

Guru/Masyarakat/Wali 

Peserta didik 

89,5% Sangat 

Layak 

 

Berdasarkan tabel hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penilaian dari ahli 

media mencapai 96,29% dengan kriteria Sangat Layak, ahli materi mencapai 91,7% 

dengan kriteria sangat layak, serta Guru/Masyarakat/Wali Peserta didik mencapai 

89,5% dengan kriteria sangat layak. Dari kesimpulan hasil pengujian termasuk pada 

kriteria sangat layak, sehingga aplikasi Game Edukasi Bahasa Isyarat dapat digunakan 

dengan baik oleh Yayasan Cinta Harapan Indonesia (YCHI) dalam pembelajaran. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan diatas, saran 

yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi game Edukasi Bahasa Isyarat ini dapat dikembangkan lagi dengan 

menambahkan berbagai macam materi maupun fitur permainan untuk 

meningkatkan minat anak.  

2. Dalam penelitian selanjutnya tahap uji coba dapat dilakukan dalam ruang 

lingkup yang luas. 


