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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

A. Simpulan Tentang Produk 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. a. Media pembelajaran berbasis boardgame Pelajar Go! 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan sekolah penelitian yang 

diperoleh dari studi pendahuluan wawancara dengan praktisi 

pembelajaran, observasi pembelajaran, dan studi pustaka yang 

digunakan oleh sekolah penelitian. 

b. Media pembelajaran berbasis boardgame Pelajar Go! dirancang 

bersama praktisi pembelajaran dengan memperhatikan 

pengembangan latar belakang cerita, penentuan keberhasilan 

permainan, komponen permainan, pewarnaan, gaya ilustrasi, dan 

gaya tulisan. Boardgame Pelajar Go! yang dikembangkan dinilai 

sangat layak untuk digunakan. Persentase kelayakan dari ahli 

media sebesar 85,1%, ahli materi sebesar 94,4%, praktisi 

pembelajaran sebesar 93,1%, dan siswa (user) sebesar 87%. 

2. a. Media pembelajaran berbasis boardgame Pelajar Go! 

dikembangkan dengan metode reka cerita bergambar terbukti 

efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas IV 

SD N 2 Wijirejo, Bantul. Hal ini berdasarkan hasil tes performa 
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berbicara di depan kelas dimana nilai p <0,05 yang artinya ada 

perbedaan yang signifikan terhadap keterampilan berbicara antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

boardgame Pelajar Go! dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

tanpa menggunakan boardgame Pelajar Go!  

b. Media pembelajaran berbasis boardgame Pelajar Go! 

dikembangkan dengan subtema “Pelestarian Sumber Daya Alam 

Indonesia” terbukti efektif untuk meningkatkan sikap peduli 

lingkungan siswa kelas IV SD N 2 Wijirejo, Bantul. Hal ini 

berdasarkan hasil angket sikap peduli lingkungan dimana nilai p 

<0,05. Nilai tersebut memberikan arti bahwa ada perbedaan yang 

signifikan terhadap sikap peduli lingkungan antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan boardgame Pelajar Go! dengan 

siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan media 

hasil pengembangan. 

 
B. Saran Pemanfaatan Produk Lebih Lanjut 

Pengembangan media pembelajaran berbasis boardgame Pelajar 

Go! untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan sikap peduli 

lingkungan pada kelas IV SD sudah diuji kelayakan dan keefektifannya, 

maka disarankan kepada guru untuk: 

1. Menggunakan boardgame Pelajar Go! sebagai media pembelajaran 

yang menyenangkan untuk meningkatkan kompetensi keterampilan 

dan atau sikap siswa.  
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2. Menggunakan boardgame Pelajar Go! dengan dipadu metode 

pembelajaran lain seperti STAD, TGT, Jigsaw, dan jenis kooperatif 

learning lainnya. 

3. Menggunakan boardgame Pelajar Go! dengan menyesuaikan 

katakteristik siswa dan lingkungan sekitar sekolah yang bersangkutan. 

 
C. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Media pembelajaran tematik integratif berbasis boardgame dengan 

nama Pelajar Go! diharapkan dapat didesiminasikan di sekolah-sekolah 

lain khususnya kelas IV SD/MI dan tidak hanya di SD tempat uji coba 

dilaksanakan. Selanjutnya, untuk media ajar sejenis dapat dikembangkan 

sendiri oleh guru dengan menambah kompetensi yang ingin 

diintegrasikan. 

  


