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BAB VI 

PENUTUP 

 
Pada bab kesimpulan dan saran ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan 

yang dihasilkan dari pembangunan software permainan interaktif anak usia dini dan 

saran-saran yang ditujukan sebagai pengembangan sistem lebih lanjut. Adapun pada 

bab kesimpulan dan saran ini mencakup beberapa hal antara lain : 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir ini maka penulis mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Software yang dibangun adalah software permainan interaktif untuk 

anak usia dini berbasis desktop pada PC menggunakan CD untuk 

melatih dan mengeksplorasi kecerdasan visual-spasial berdasarkan 

teori Multiple Intelligence yang di dalamnya terdapat tiga permainan 

yaitu Permainan Puzzle, Permainan Mewarnai (pengenalan warna dan 

batas area warna suatu bentuk) dan Permainan Tangram. 

2. Software yang dibangun adalah software permainan interaktif yang 

befungsi sebagai media pendidikan dengan tema lingkungan dan alam 

yang berjudul “Bermain Bersama Woody.” Software ini secara audio 

dan visual tidak mengandung kekerasan, pornografi dan perjudian. 

Sehingga software ini aman untuk dimainkan oleh anak usia dini 

dengan rentang usia yang disarankan antara empat hingga delapan 

tahun. 

 

6.2 Saran 

1. Asumsi pada progress result bersifat tidak mutlak karena parameter 

yang digunakan hanya berupa kombinasi dari kerumitan image, 
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jumlah puzzle pieces atau tangram pieces dan kesulitan peletakannya. 

Asumsi ini pun berlaku hanya untuk kecerdasan visual-spasial tingkat 

dasar untuk mengetahui minat atau kecenderungan anak terhadap 

kecerdasan visual-spasial. Untuk memastikan agar asumsi ini dapat 

menjadi valid, maka orang tua disarankan untuk mengikutsertakan 

anaknya melalui tes resmi yang dikenal dengan nama MIR (Multiple 

Intelligence Research). Yaitu berupa serangkaian tes rumit secara 

personal yang dilakukan oleh seorang ahli terhadap anak yang dites 

tersebut untuk memastikan tingkat kecerdasan visual-spasial dan 

kecerdasan lainnya pada anak tersebut secara mendetail dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai media penunjang bagi orang tua 

untuk mengetahui kecerdasan visual-spasial yang dimiliki oleh anak 

usia dini yang memainkannya. 

3. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi orang tua untuk 

mengambil langkah selanjutnya dalam mengembangkan kecerdasan 

anak usia dini di tingkatan usia berikutnya (pemilihan sekolah, tempat 

les dan pengembangan bakat). 

4. Aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi untuk semua 

kecerdasan dalam konsep Multiple Intelligence. 

5. Aplikasi ini dapat dikembangkan menggunakan sistem online. 

6. Untuk fitur animasi yang lebih baik dan lebih rapih, software 

permainan ini dapat dikembangkan menggunakan bahasa 

pemrograman Action Script 3.0. 

7. Untuk pengembangan selanjutnya, jumlah level dari tiap permainan 

dapat ditambah dengan tujuan agar variasi gambar dapat lebih banyak 

dan tingkat kesulitan dapat dinaikkan untuk kecerdasan visual spasial 

tingkat selanjutnya. 
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8. Pada permainan mewarnai dapat dikembangkan menggunakan 

algoritma fill color yang lebih interaktif, sehingga pengalaman 

mewarnai bagi anak dapat terasa lebih nyata. 

9. Permainan ini dapat dilengkapi dengan database yang berfungsi untuk 

penyimpanan rekaman permainan agar anak dapat melanjutkan 

permainan dari save data saat anak tersebut memainkan permainan ini 

sebelumnya. 


