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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan Tentang Produk 

Pertama, dari hasil black box testing diketahui bahwa unjuk kerja aplikasi 

game edukasi gerbang logika yang dikembangkan termasuk dalam kategori 

“Sangat Baik” dengan persentase sebesar 100%.  

Kedua, kelayakan materi pada aplikasi game edukasi gerbang logika yang 

dikembangkan dikategorikan “Sangat Layak” dengan nilai akhir indeks aiken 

sebesar 0,91. Kelayakan media aplikasi game edukasi gerbang logika pada semua 

aspek media pembelajaran dikategorikan “Sangat Layak” dengan rerata 

presentase 91,03%. Hasil penilaian respon peserta didik diperoleh rerata presentase 

83,61%, sehingga semua aspek respon pengguna dikategorikan “Sangat Layak”. 

Ketiga, efektivitas aplikasi game edukasi gerbang logika dengan 

pembelajaran active learning ditinjau dari hasil belajar peserta didik dapat dilihat 

dengan uji Wilcoxon dan uji gain. Hasil uji Wilcoxon menandakan terdapat 

perbedaan hasil belajar peserta didik  dengan  menggunakan  aplikasi game edukasi 

gerbang logika sebagai  media  pembelajaran. Hasil perhitungan gain diketahui nilai 

gain sebesar 0,65 sehingga dapat dikategorikan dalam kategori “Sedang”. 

B. Saran 

1. Bagi Siswa 

a. Peserta didik dapat melakukan pembelajaran secara fleksibel karena aplikasi 

dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. 
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b. Peserta didik dapat menambah tingkat pengetahuan peserta didik melalui 

aplikasi tersebut. 

2. Bagi Guru 

a. Guru dapat menggunakan aplikasi tersebut sebagai media pembelajaran yang 

interaktif. 

b. Guru   dapat   menggunakan   aplikasi   tersebut   sebagai   pedoman   untuk 

mengembangkan materi lain. 

3. Bagi Pengembang Selanjutnya 

a. Aplikasi game edukasi gerbang logika dapat ditambahkan animasi dalam 

eksekusi simulasi dan permainanya. 

b. Aplikasi game edukasi gerbang logika dapat di kembangkan di sistem operasi 

lain. 

c. Aplikasi game edukasi gerbang logika dapat dicoba dengan strategi 

pembelajaran lain. 

C. Diseminasi dan Pengembangan Lebih Lanjut 

Pengembangan produk taham selanjutnya dapat dilakukan dengan 

manambahkan beberapa fitur pada aplikasi game edukasi gerbang logika, antara 

lain: 

1. Penambahan tingkat permainan 

2. penambahan fitur penilaian 

3. pengembangan fitur simulasi yang lebih kompleks 

4. pengembangan aplikasi di berbagai sistem operasi 
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