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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Game “Hijaro” 

 ”Hijaro” merupakan game edukasi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang 

rokok dan bahaya merokok agar mengurangi jumlah perokok khususnya remaja di 

Indonesia. Tidak hanya memberikan informasi tentang rokok atau bahaya merokok tapi di 

dalam game ”Hijaro” ini juga menyuguhkan gameplay atau alur cerita yang menarik, 

sehingga remaja dan anak-anak tertarik untuk memainkannya. 

Sebelum memulai perancangan game ”Hijaro” ini, akan dilakukan dua kali 

pengumpulan data terlebih dahulu yaitu pre test dan post test. Untuk kuisioner pre test 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana remaja dan anak-anak mendapat informasi tentang 

rokok. Pembagian kuisioner ini diberikan kepada 50 responden, yang akan di jelaskan 

sebagai berikut : 

1) Mendapatkan Informasi Tentang Merokok 

 Gambar 4.1 menjelaskan bahwa dari 50 responden, 98% diantaranya pernah 

mendapatkan informasi tentang bahaya merokok sedangkan 2% diantaranya belum pernah 

mendapatkan informasi tentang bahaya merokok. 

 

Gambar 4.1 Diagram tentang mendapatkan inforsmasi bahaya merokok 
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2) Pada Media Apa Saja Sumber Informasi yang Didapatkan 

 Gambar 4.2 menjelaskan bahwa 38% responden atau sebagian bersar anak-anak dan 

remaja mendapatkan informasi tentang bahaya merokok dari televisi. Dan tidak ada anak-

anak atau remaja yang menyatakan bawa mereka mendapatkan informasi tentang bahaya 

merokok dari bermain game. 

 

Gambar 4.2 Diagram hasil angket tentang media yang menayangkan informasi tentang bahaya 

merokok 

 Bedasarkan hasil pada gambar 4.3, responden diberikan pertanyaan mengenai setujukah 

mereka dengan adanya game yang mengandung informasi tentang merokok, 2% dari 50 

responden sangat tidak setuju dengan adanya game tersebut, 10% diantaranya tidak setuju, 

32% biasa saja atau normal, 38% responden setuju dengan adanya game tersebut dan 18% 

diantaranya sangat setuju dengan adanya game tersebut. 

3) Setuju atau Tidak Adanya Game yang Berisi Informasi Tentang Merokok 

 

Gambar 4.3 Diagram hasil angket kesetujuan adanya game yang menginfromasikan tentang merokok 
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4.1.1 Alur Permainan 

 Alur game yang baik di perlukan dalam merancang sebuah game, sebuah alur game 

akan mempermudah dalam pembuatan game itu sendiri. Alur game di buat bertujuan untuk 

merinci dan menanta game yang akan di buat. Didalam game ”Hijaro” ini sendiri memiliki 

3 jenis gameplay yang berbeda. Berikut ini adalah alur game ”Hijaro”: 

 1. Pertama-tama akan muncul menu awal dimana ada dua pilihan menu yaitu play 

untuk bermain dan exit untuk mengakhiri permainan. Setelah pemain memilih pilihan play 

pemain akan langsung di berikan petunjuk untuk memulai game yang pertama, di sini 

pemain akan diberikan karakter seorang anak yang sedang bersepedaan dan di tugaskan 

untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan waktu 1,5 menit. Pemain di 

tugaskan untuk mengambil koin yang ada di jalan dengan cara menabraknya, setiap koin 

yang di tabrak maka pemain mendapat 1 poin, selain koin pemain juga dapat menabrak 

beberapa buah-buahan yang bernilai 5 poin. Di sini pemain di beri rintangan untuk 

menghindari asap rokok yang ada di sepanjang jalan, bila pemain menabrak asap rokok poin 

pemain akan berkurang 10 poin banyaknya. Permainan akan berakhir jika poin pemain 

kurang dari 0 atau waktu yang diberikan untuk bermain telah habis. Setelah permainan 

selesai akan muncul menu pop-up yang memberikan informasi tentang jumlah poin yang di 

dapatkan dan juga point tertinggi yang pernah di dapatkan pemain. Lalu setelah itu ada pop-

up yang berisi info atau himbauan tentang rokok atau bahaya merokok. 

 2. Setelahnya pemain langsung di suguhkan game yang kedua yaitu game memecahkan 

bubble yang bergerak dengan berlatar belakangkan kolam renang, sebelumnya ada petunjuk 

permainan yang harus pemain baca. Di sini pemain di berikan waktu sebanyak 1 menit dan 

3 nyawa. Setelah membacanya pemain langsung bermain memecahkan bubble yang berisi 

buah-buahan dengan cara men-tabnya, pemain harus berhati-hati karena ada juga bubble 

yang berisi rokok. Bubble yang berisi rokok akan mengurangi 1 nyawa pemain bila 

terpecahkan oleh pemain. Pegerakan bubble akan makin cepat bila waktu yang di sediakan 

semakin menipis. Permainan akan berakhir bila waktu yang di berikan telah habis atau 

nyawa pemain sudah habis. Setelah permainan berakir, akan muncul jumlah poin yang di 

dapatkan oleh pemain dan poin tertinggi yang pernah di dapatkan oleh pemain. Lalu akan 

muncul juga pop-up yang berisi info atau himbauan tentang rokok atau bahaya merokok. 
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 3. Selanjutnya pemain di berikan permainan yang terakir dan di permainan terakhir ini 

akan ada 4 tahap yang diberikan.  

a. Tahap Pertama 

 Setelah pemain menyelesaikan game kedua pemain akan langsung di berikan petunjuk 

permainan game ketiga tahap yang pertama, di tahap pertama pemain diberi waktu selama 

35 detik dan pemain di tugaskan untuk mencari buah yang tersebar di sebuah taman, lalu 

pemain harus mengambilnya dan meletakannya kedalam tas dengan cara mendrag dan drop. 

lalu ada juga rokok yang harus pemain buang ke tong sampah dengan cara yang sama. Bila 

pemain kehabisan waktu di tahap ini maka pemain akan mengulangi lagi tahap ini dari awal. 

b. Tahap Kedua 

 Ditahap kedua pemain masih bermain dengan permainan yang sama, hanya saja di tahap 

ini pemain diberikan waktu sebanyak 20 detik, disini jumlah buah dan rokok juga akan di 

tambahkan sehingga pemain harus lebih cepat untuk mengumpulkanya dari tahap 

sebelumnya. Di tahap ini bila pemain kehabisan waktu maka pemain diharuskan mengulang 

dari tahap pertama. 

c. Tahap Ketiga 

 Setelah pemain bisa melewati tahap kedua maka pemain langsung diberikan permainan 

tahap ke tiga dimana pemain diberikan lebih sedikit waktu yaitu 15 detik dan semakin 

banyak lagi buah-buahan dan rokok yang harus mereka kumpulkan, setelah berhasil 

melewatinya pemain akan langsung di berikan ke tahap selanjutnya yaitu tahap ke empat. 

Seperti di tahap-tahap yang sebelumnya bila pemain kehabisan waktu maka pemain 

diharuskan mengulang dari tahap pertama. 

d. Tahap Keempat 

 Tahap ke empat ini adalah tahap yang terakir. Di tahap ke empat pemain masih 

melakukan permainan yang sama, namun pemain hanya di beri waktu 10 detik untuk 

mengumpulkan buah-buahan dan rokok yang semakin banyak pula. Bila pemain kehabisan 

waktu di tahap ini maka pemain akan mengulang dari tahap awal. Tetapi bila pemain dapat 

menyelesaikan tahap keempat ini maka akan muncul menu pop-up ucapan selamat bahwa 
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pemain telah berhasil menyelesaikan permainan ini dan juga muncul pop-up info serta 

himbauan tentang rokok dan bahaya merokok. 

4.1.2 Alur Game ”Hijaro” 

 Gambar 4.4 ini menjelaskan alur game ”Hijaro”. 

 

Gambar 4.4 Alur game “Hijaro” 
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4.2 Desain Aset Game “Hijaro”  

  Langkah selanjutnya setelah alur dan konsep game “Hijaro” selesai dibuat adalah 

Pembuatan game “Hijaro” ini menggunakan software Construct 2 sebagai game engine dan 

juga software Corel Draw X7 serta Adobe Photoshop CS6 sebagai pengolah gambar. 

Pemilihan Construct 2 sebagai game engine di dasarkan dari penggunaan software yang 

cukup mudah dan lengkap, serta memiliki fitur-fitur yang mendukung. Memilih Corel Draw 

X7 dan Adobe Photoshop CS6 sebagai pengolah gambar dikarenakan keduanya memiliki 

fitur-fitur yang cukup memadahi untuk membuat setiap gambar yang di butuhkan di dalam 

game “Hijaro”. 

4.2.1 Perancangan GUI ( Graphic User Interface ) Game ”Hijaro” 

 GUI (Graphic User Inteface) adalah antarmuka pada komputer yang menggunakan menu 

grafis untuk mempermudah para pengguna yang ingin berinteraksi dengan komputer [9]. Di 

dalam game sendiri GUI berguna untuk memberi informasi seputar game tersebut, informasi 

seperti cara bermain, tombol-tombol untuk bermain, waktu bermain, poin yang di dapat 

dalam game tersebut. Game “Hijaro” sendiri ada beberapa fungsi GUI, terdapat menu utama 

dengan tombol play dan exit, ketika kita bermain terdapat informasi poin yang di dapat dan 

bar waktu menunjukan banyaknya waktu yang diberika saat kita bermain. 

 Pada menu utama terdapat 2 tombol pilihan yaitu tombol play untuk memulai permainan 

dan tombol exit. Berikut desain tombol game “Hijaro”: 

Tabel 4.1 Tombol GUI pada game “Hijaro” 

 

 

Tombol play, tombol ini berguna untuk 

memulai permainan. Dan setelah 

memilih serta menekan tombol play ini 

akan muncul tampilan pilihan pop-up 

cara bermain. 

 

Tombol menu exit, tombol ini dapat 

digunakan untuk keluar dari game. 
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Tombol centang, tombol ini akan 

muncul pada cara bermain, menu pop-up 

jumlah poin, menu pop-up informasi 

merokok. 

 

4.2.2 Tampilan Background Game “Hijaro” beserta Atributnya 

 Background merupakan desain yang memiliki peran penting dalam pembuatan game. 

Berikut tampilan background di game “Hijaro”: 

1. Game Pertama  

 Gambar 4.5 menjelaskan tampilan background sebuah jalanan dimana karakter yang di 

mainkan sedang bersepedaan. Berikut tampilan background beserta atribut game pertama: 

        

Gambar 4.5 Background dan atribut game pertama 

 

2. Game Kedua 

 Gambar 4.6 menjelaskan background berupa kolam renang, di sini pemain di berikan 

tugas untuk memecahkan bubble yang berisi buah-buahan. Berikut merupakan background 

game kedua dan atributnya: 
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Gambar 4.6 Background dan atribut game kedua 

 

3. Game Ketiga 

 Gambar 4.7 menjelaskan background dalam game ketiga yaitu sebuah taman, karena pada 

game ketiga ini pemain akan mencari objek-objek yang tersebar. Berikut ini tampilan 

background dan atribut game ketiga: 

           

Gambar 4.7 Background dan atribut game ketiga 

 

4.2.3 Aset Pelengkap Game “Hijaro” 

 Dalam game “Hijaro” ini memiliki beberapa aset pelengkap, yang di maksud dengan aset 

pelengkap adalah aset penunjang pada setiap stage game “Hijaro”. Berikut adalah aset 

pelengkap berupa tampilan cara bermain, pop-up, time bar, icon game: 
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1. Tampilan Cara Bermain 

 Gambar 4.8 menjelaskan bahwa pada halaman cara bermain memiliki satu tombol 

pendukung yaitu tombol centang, tombol centang berfungsi untuk menutup cara bermain 

tersebut. Dalam game “Hijaro” akan muncul cara bermain sebanyak 3 kali karena game 

“Hijaro” memiliki 3 gameplay yang berbeda. Berikut tampilan cara bermain pada game yang 

pertama: 

 

Gambar 4.8 Tampilan cara bermain game pertama 

 

 Gambar 4.9 adalah tampilan cara bermain di game yang kedua. Berikut tampilan cara 

bermain di game yang kedua: 

 

Gambar 4.9 Tampilan cara bermain game kedua 
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 Gambar 4.10 adalah tampilan cara bermain game ketiga. Berikut tampilan cara bermain 

di game yang ketiga:  

 

Gambar 4.10 Tampilan cara bermain game ketiga 

 

2. Pop-up 

 Pop-up merupakan tampilan yang muncul ketika terjadi sesuatu, seperti ketika game 

selesai, waktu habis, jumlah poin, pop-up yang berisi informasi tentang merokok, pop-up 

game selesai. 

 Gambar 4.11 menjelaskan dalam game “Hijaro” ini akan muncul beberapa pop-up, seperti 

ketika pemain menyelesaikan game pada setiap game-nya akan muncul pop-up informasi 

serta himbauan tentang rokok dan bahaya merkokok. Gambar-gambar di bawah ini akan 

menampilkan beberapa atribut pop-up informasi serta himbauan tentang rokok dan bahaya 

merokok yang akan muncul pada game “Hijaro”:  

 

 

 



27 

 

 
 

    

    

Gambar 4.11 Tampilan pop-up informasi tentang bahaya merokok 

 

 Gambar 4.12 menjelaskan pop-up yang muncul ketika pemain menyelesaikan game 

pertama dan game kedua yaitu pop-up jumlah poin dan poin tertinggi yang pernah pemain 

dapatkan. Berikut tampilan pop-up jumlah poin: 

    

Gambar 4.12 Tampilan pop-up jumlah poin game pertama dan kedua 

 

 Gambar 4.13 menjelaskan bahwa dalam game pertama sendiri bila pemain memiliki poin 

kurang dari 0 maka akan muncul pop-up sebagai berikut:  
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Gambar 4.13 Tampilan pop-up game pertama 

 

 Gambar 4.14 menjelaskan dalam game ketiga memiliki pop-up yang akan muncul bila 

pemain kehabisan waktu bermain dan juga bila pemain berhasil menyelesaikan permainan 

ini. Berikut tampilan pop-up dalam game ketiga: 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan pop-up game ketiga 
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3. Time Bar 

 Gambar 4.15 berikut ini adalah desain dari time bar, time bar sendiri di rancang untuk 

memberikan informasi kepada pemain berapa jumlah waktu bermain yang pemain dapatkan. 

Dalam game “Hijaro” sendiri memiliki 3 time bar yang berbeda pada masing-masing 

gameplay-nya seperti pada game yang pertama pemain diberikan time bar yang memiliki 

waktu bermain sebanyak 90 detik, di game kedua pemain diberikan waktu sebanyak 60 detik. 

Dan karena di game yang ketiga pemain diberi 4 tahapan bermain, waktu yang di berikan 

kepada pemain pun tiap tahapnya berbeda, pada tahap pertama pemain diberikan waktu 

sebanyak 35 detik, tahap kedua 20 detik, tahap ketiga 15 detik, dan tahap terakhir 10 detik. 

Berikut tampilan time bar: 

 

Gambar 4.15 Tampilan Time bar 

 

4. Icon Game 

 Gambar 4.16 menjelaskan bahwa game “Hijaro” ini memiliki icon yang merupakan tanda 

kepada orang-orang untuk membuka dan memainnkanya. Ukuran icon ini sendiri adalah 

1025 x 1025 pixels dengan format gambar PNG file. Berikut tampilan icon game “Hijaro”:  

 

Gambar 4.16 Tampilan icon game “Hijaro” 
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4.3 Pemograman Game “Hijaro” 

 Setelah pembuatan desain dan aset selesai, maka selanjutnya memasuki proses 

pembuatan game. Di dalam sebuah game pasti terdapat sebuah pemrogaman, untuk game 

“Hijaro” sendiri menggunakan software Construct 2 sebagai game engine, karena mudah 

dan ringan ketika dimainkan di berbagai platform. Keunggulan dari software Construct 2 

adalah dapat mempublikasikan game yang di buat kedalam beberapa platform untuk game 

“Hijaro” sendiri menggunakan sistem operasi bebasis android. Berikut beberapa proses 

pemograman pada game “Hijaro”: 

1) Pemograman pada menu utama 

 Gambar 4.17 menjelaskan bahwa menu utama game “Hijaro” ini terdapat 2 tombol, ada 

tombol play dan tombol exit. Berikut adalah tampilan menu awal game “Hijaro”: 

 

Gambar 4.17 Tampilan menu awal game “Hijaro” 

 

 Gambar 4.18 menjelaskan ketika tombol play di touch dan di lepas maka halaman atau 

tampilan akan berpindah ke “game 1”. Di halaman menu utama juga memiliki tombol exit 

tombol exit memiliki fungsi untuk keluar dari game. Tombol play yang ada di dalam menu 

utama tersebut memiliki fungsi untuk proses memindah tampilan ke halaman selanjutnya. 

Berikut pemograman pada tombol play.  
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Gambar 4.18 Program tombol play game “Hijaro” 

 

 Gambar 4.19 menjelaskan tentang kerja tombol exit pada halaman menu utama, ketika 

pemain men-touch tombol exit tersebut maka secara otomatis pemain akan keluar game. 

 

Gambar 4.19 Program tombol exit game “Hijaro” 
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2) Membuat program penambahan backsound 

 Gambar 4.20 menjelaskan program backsound game hal ini di rancang untuk menambah 

keunikan pada game pertama ini diberi backsound, berikut program penambahan backsound 

di game pertama: 

 

Gambar 4.20 Program backsound game pertama 

3) Membuat program sepeda berjalan pada game pertama 

 Pada gambar 4.21 menjelaskan tentang tampilan karakter pada game yang pertama. 

Game pertama pemain memiliki satu karakter yaitu seseorang yang sedang bersepedaan. Di 

sini pemain bermain dengan cara menggerakkan karakter dengan men-slide keatas atau 

kebawah. Berikut tampilan ketika karakter berada di jalan bagian atas dan bawah. 

      

Gambar 4.21 Tampilan karakter game pertama 

 

 Gambar 4.22 menjelaskan beberapa global variable yang ada di dalam game pertama. 

Berikut gambar program global variable: 
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Gambar 4.22 Program global variable 

 Gambar 4.23 menjelaskan pertama-tama kita membuat Y sebagai Y awal dan Yakir 

untuk Y akhir seperti pada gambar 4.21. Setelah itu kita memiliki juga global variable sepeda 

untuk menentukan posisi sepeda nantinya. 

 

Gambar 4.23 Program karakter game pertama 
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4) Membuat program random koin dan buah-buahan pada game pertama 

 Gambar 4.24 menjelaskan tentang program random koin, jadi ketika random1 kurang 

dari samadengan 5 maka dalam waktu 1 sampai 4 detik secara random objek (sprite 9) akan 

terbentuk di koordinat yang telah di tentukan yaitu 864, 177, dimana target koodrinat ini 

adalah jalanan dibagian atas. Program di atas menjelaskan juga bila random1 lebih dari 5 

maka objek (sprite9) akan tebentuk di koordinat yang telah di tentukan yaitu 894, 314, di 

mana targe koordinat ini adalah jalanan dibagian bawah. Berikut pemogramannya: 

 

Gambar 4.24 Program random koin 
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 Gambar 2.25 adalah gambar tampilan koin. Berikut tampilan koin bagian atas dan 

bawah jalanan: 

  

              

Gambar 4.25 Tampilan random koin 

 Gambar 4.26 menjelaskan program untuk random buah-buahan, kurang lebih program 

random buah-buahan ini sama dengan program random koin, yang membedakan adalah 

lama nya buah-buahan ini akan muncul, di sini random buah-buahan akan muncul setiap 6 

sampai 10 detik sekali. 

 

Gambar 4.26 Program random buah-buahan 
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5) Membuat program score pada game pertama 

 Pada game pertama koin dan buah-buahan yang di kumpulkan memiliki poin, setiap 

koin yang di kumpulkan memiliki 1 nilai poin sedangkan buah-buahan memiliki nilai 5 poin. 

Berikut pemograman point di game pertama. Gambar 4.27 adalah program global variable 

dimana fungsi global variable ini adalah untuk menyimpan score yang di dapat. Berikut 

merupakan gambar program global variable score: 

 

Gambar 4.27 Program global variable score 

 Gambar 4.28 menjelaskan bahwa setiap karakter menabrak sprite 9 dimana sprite 9 ini 

adalah koin maka akan menambah 1 poin mereka, dan dengan otomatis setelah tertabrak 

sprite 9 akan hilang, demikian juga bila karakter menabrak sprite 10 dimana sprite 10 ini 

adalah buah-buahan maka akan menambah 5 poin pemain dan juga secara otomatis setelah 

tertabrak sprite 10 akan hilang. Berikut program score game pertama: 

 

Gambar 4.28 Program score game pertama 

6) Membuat Program Mengurangi Poin Ketika Pemain Menabrak Asap Rokok 

 Dalam game pertama ini pemain memiliki rintangan untuk menghindari asap rokok. 

Penulis memberikan rintangan menghindari asap rokok selain untuk mengurangi poin 

pemain juga sebagai himbauan agar pemain bisa menghindari asap rokok dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Gambar 4.29 menjelaskan bahwa ketika karakter pemain menabrak sprite 2 – 8 dimana 

sprite 2 – 8 adalah asap rokok maka akan mengurangi poin yang pemain dapat sebanyak 10 

point. Berikut tampilannya: 
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Gambar 4.29 Program berkurang poin ketika menabrak asap 

 Gambar 4.30 adalah gambar karakter pemain menabrak asap. Berikut tampilan saat 

pemain menabrak asap: 

 

Gambar 4.30 Tampilan pemain menabrak asap 
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7) Membuat Program Random Bubble  

 Pada game kedua ini memiliki gameplay yang berbeda dari game pertama. Gambar 4.31 

adalah program untuk membuat bubble random, pertama-tama penulis membuat local 

number yaitu x dan x2 fungsi local number ini adalah untuk mengatur jumlah random pada 

bubble. Berikut adalah program random bubble: 

 

Gambar 4.31 Program random bubble 

 

8) Membuat Program Gerak Kecepatan Bubble 

 Gambar 4.32 menjelaskan bahwa setiap detik berkurangnya waktu maka kecepatan gerak 

bubble akan bertambah. Dengan perintah set kecepatan to kecepatan+0.04. Maka dengan 

perintah tersebut gerak bubble akan bertambah 0.04 kali setiap detik berkutangnya waktu. 

Berikut program gerak bubble: 

 

Gambar 4.32 Program gerak bubble 
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9) Membuat Sistem Poin di Game Kedua 

 Pada game kedua pemain akan mendapat poin ketika memecahkan bubble yang berisi 

buah-buahan. Gambar 4.33 menjelaskan perintah ketika permen di tap maka akan mucul 

suara seperti balon pecah, setelah itu hilang dan menambah score sebanyak 10 poin. Namun 

ada juga bubble yang berisi rokok yang akan mengurangi poin sebanyak 5 dan mengurangi 

1 nyawa pemain. Berikut program ketika berkurangnya poin dan nyawa pemain. Berikut 

program poin bubble: 

 

Gambar 4.33 Program poin bubble 

 Gambar 3.34 menjelaskan ketika rokok di tap maka akan muncul suara sperti balon 

pecah dan gambar rokok akan hilang, serta mengurangi nyawa dan 5 poin pemain. Berikut 

tampilan nyawa dan bubble yang berisi rokok. Berikut adalah program berkurang poin 

bubble: 

 

Gambar 4.34 Program berkurang poin bubble 

 Gambar 4.35 adalah tampilan nyawa yang berbentuk hati dan gambar bubble yang berisi 

rokok. Berikut adalah tampilan nyawa dan bubble yang berisi rokok: 
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Gambar 4.35 Tampilan nyawa dan bubble berisi rokok 

10) Membuat Sistem Random Posisi Sprite Game Ketiga 

 Gambar 4.36 menjelaskan di dalam game ketiga memiliki sprite yang di berikan posisi 

secara random, dengan script “Set position to (random (73,737), random (261,435))” maka 

sprite27 secara acak akan berada di posisi antara 73,737 dan 261,435. Begitu juga dengan 

sprite28 akan secara acak juga berada di posisi antara 73,737 dan 261,435. Berikut program 

random posisi game keriga: 

 

Gambar 4.36 Program random posisi game ketiga 
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 Gambar 4.37 adalah tampilan posisi rokok dan buah-buahan dalam posisi random di 

gameplay ketiga. Berikut tampilan sprite acak di game 3: 

 

Gambar 4.37 Tampilan random posisi game ketiga 
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4.4 Pengujian 

 Setelah proses merancang game ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

uji coba dengan metode menyebar angket post test, langkah ini bertujuan untuk mengetahui 

penilaian dari responden mengenai game “Hijaro” dalam memberikan informasi tentang 

rokok dan bahaya merokok. Setelah mendapatkan hasil dari 30 responden yang berusia 11 

sampai 15 tahun di beberapa daerah seperti Ungaran, Bekasi, dan Semarang. Berikut hasil 

kuisioner dalam bentuk diagram dan penjelasanya: 

 Gambar 4.38 menjelaskan bahwa 4 (13,3%) dari 30 responden memilih angka 3, 15 

(50%) dari 30 responden memilih angka 4, dan 11 (36,7%) memilih angka 5. Dengan hasil 

ini bisa di katakan gameplay dari game “Hijaro” ini menarik bagi responden. 

 

Gambar 4.38 Skala post test no.6 
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 Gambar 4.39 menjelaskan bahwa 63,3% responden (19 dari 30 responden) memilih 

angka 4 dalam skala terhadap baik tidaknya grafik dalam game “Hijaro” ini, 6 orang (20%) 

memilih angka 5 dalam skala dan sisanya 3 responden (16,7%) memilih angka 3 dalam skala 

tersebut. Dengan hasil ini game “Hijaro” dapat di katakan memiliki grafik yang baik untuk 

di mainkan. 

 

Gambar 4.39 Skala post test no.3 

 Gambar 4.40 menjelaskan bahwa 5 (16,7%) dari 30 responden memilih angka 3, 15 

(50%) dari 30 responden memilih angka 4, dan 10 (33,3%) dari 30 responden memilih angka 

5. Yang berarti jalan cerita dari game “Hijaro” ini sendiri menarik bagi responden. 

 

Gambar 4.40 Skala post test no.7 
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 Gambar 4.41 menjelaskan bahwa dari 30 responden 2 atau 6,7% kurang menyukai game 

“Hijaro” ini, dan sisanya 93,3% (28 dari 30 responden) menyukai game “Hijaro” ini. 

 

Gambar 4.41 Diagram post test no.1 

  Gambar 4.42 menjelaskan bahwa 90% responden (27 dari 30 responden) tertarik untuk 

memainkan game “Hijaro” ini, dan sisanya yaitu 10% responden (3 dari 30 responden) 

kurang tertarik untuk memainkan game “Hijaro” ini lagi. 

 

Gambar 4.42 Diagram post test no.2 

 Gambar 4.43 menjelaskan bahwa 10 (33,3%) responden memilih angka 3 dalam 

pertanyaan apakah game “Hijaro” ini mudah di mainkan, 7 (23,3%) responden memilih 
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angka 4, dan 13 (43,3%) memilih angka 5. Dari hasil yang ada dapat di katakan bahwa game 

“Hijaro” ini mudah untuk di mainkan. 

 

Gambar 4.43 Skala post test no.4 

  Gambar 4.44 menjelaskan bahwa 2 (6,7%) dari 30 responden memilih angka 2, 8 

(26,7%) dari 30 responden memilih angka 3, 13 (43,3%) dari 30 responden memilih angka 

4, 7 (23,3%) dari 30 responden memilih angka 5. Dari hasil yang di dapat sebagian besar 

responden yaitu 28 orang setuju bahwa game “Hijaro” ini cukup menantang. 

 

Gambar 4.44 Skala post test no.5 

 

 Gambar 4.45 menjelaskan bahwa 1 (3,3%) dari 30 responden memilih angka 2, 5 

(16,7%) dari 30 responden memilih angka 3, 14 (46,7%) dari 30 responden memilih angka 

4, 10 (33,3%) dari 30 responden memilih angka 5. Dengan hasil skala tersebut dapat di 
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katakan bahwa responden setuju game seperti game “Hijaro” ini cocok untuk kalangan 

remaja. 

 

Gambar 4.45 Skala post test no.15 

 Gambar 4.46 menunjukan bahwa 1 (3,3%) dari 30 responden memilih angka 2, 3 (10%) 

dari 30 responden memilih angka 3, 13 (43,3%) memilih angka 4, dan 13 (43,3%) memilih 

angka 5. Dengan hasil demikian bisa dikatakan setelah bermain game “Hijaro” ini responden 

mendapatkan info tentang bahaya merokok. 

 

Gambar 4.46 Skala post test no.8 

 Gambar 4.47 memiliki penjelasan bahwa 7 (23,3%) dari 30 responden memilih angka 

3, 15 (50%) dari 30 responden memilih angka 4, dan 8 (26,7%) dari 30 responden memilih 
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angka 5. Dengan hasil skala di atas dapat di katakan bahwa setelah memainkan game 

“Hijaro” ini responden di permudah dalam pengetahuan tentang rokok. 

 

Gambar 4.47 Skala post test no.10 

 Gambar 4.48 menjelaskan bahwa 2 (6,7%) dari 30 responden memilih angka 2, 5 

(16,7%) dari 30 responden memilih angka 3, 14 (46,7%) dari 30 responden memilih angka 

4, dan 9 (30%) dari 30 responden memilih angka 5. Dengan hasil tersebut setelah memainkan 

game “Hijaro” ini responden cukup mendapatkan info tentang bahaya asap rokok. 

 

Gambar 4.48 Skala post test no.11 

 Gambar 4.49 menjelaskan bahwa 1 (3,3%) dari 30 responden memilih angka 1, 1 (3,3%) 

dari 30 responen memilih angka 2, 6 (20%) dari 30 responden memilih angka 3, 13 (43,3%) 
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dari 30 responden memilih angka 4, dan 9 (30%) dari 30 responen memilih angka 5. Dengan 

hasil yang di dapat menjelaskan bahwa game “Hijaro” ini cukup dalam memberikan 

informasi tentang bahaya merokok bagi responden setelah memainkannya. 

 

Gambar 4.49 Skala post test no.12 

 Gambar 4.50 menjelaskan bahwa 1 (3,3%) dari 30 responden memilih angka 1, 1 (3,3%) 

dari 30 responden memilih angka 2, 7 (23,3%) dari 30 responden memilih angka 3, 14 

(46,7%) dari 30 responden memilih angka 4, dan 7 (23,3%) dari 30 responden memilih angka 

5. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa setelah bermain game “Hijaro” ini, edukasi 

tentang bahaya merokok yang ada di dalam game ini cukup efektif menurut para responden. 

 

Gambar 4.50 Skala post test no.13 

 Gambar 4.51 menjelaskan bahwa 5 (16,7%) dari 30 responden memilih angka 1, 3 

(10%) dari 30 responden memilih angka 2, 10 (33,3%) dari 30 responden memilih angka 3, 
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6 (20%) dari 30 responden memilih angka 4, dan 6 (20%) dari 30 responden memilih angka 

5. Dari hasil di atas 12 dari 30 responden memiliki kemungkinan besar untuk berhenti 

merokok setelah memainkan game “Hijaro” ini. 

 

Gambar 4.51 Skala post test no.9 

 Gambar 4.52 menjelaskan bahwa 2 (6,7%) dari 30 responden memilih angka 3, 8 

(26,7%) dari 30 responden memilih angka 4, dan 20 (66,7%) dari 30 responden memilih 

angka 5. Dari hasil skala tersebut responden setuju dengan adanya game edukasi seperti 

game “Hijaro” ini. 

 

Gambar 4.52 Skala post test no.14 

  


