
50 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam penelitian “Edukasi Merokok Untuk Anak-Anak Dengan Game Mobile” dapat 

di tarik sebuah kesimpulan yaitu: 

1. Merancang game edukasi yang di dalamnya memiliki tiga jenis gameplay berbeda seperti 

side scrolling, tapping, dan drag and drop. Dan terbentuklah game edukasi yaitu 

“Hijaro” dengan game ini dapat di wujudkan suatu platform baru untuk 

menginformasikan bahaya merokok bagi anak-anak serta remaja. 

2. Edukasi dalam game “Hijaro” menghadirkan informasi tentang bahaya merokok seperti 

menghindari asap rokok, memilih buah-buahan atau makanan sehat daripada rokok, dan 

memberikan menu-menu pop up yang berisi himbauan-himbauan tentang bahaya 

merokok. Game “Hijaro” juga menghadirkan pelajaran kecil lainnya yaitu untuk lebih 

memperhatikan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya. 

3. Pengujian yang dilakukan pada game Hijaro di dapatkan hasil bahwa setelah bermain 

game “Hijaro” ini 28 dari 30 responen menyatakan bahwa edukasi tentang bahaya 

merokok yang ada di dalam game ini cukup efektif. Serta 28 dari 30 responden 

menyatakan bahwa game Hijaro ini cukup dalam memberikan informasi tentang bahaya 

merokok. Rancangan game “Hijaro” ini mampu menghadirkan game yang memiliki 

tampilan menarik sehingga cocok di mainkan oleh anak-anak dan remaja, karena di dapat 

hasil dari kuisioner post test bahwa 29 (96,6%) orang dari 30 responden setelah 

memainkan game “Hijaro” ini setuju bahwa game “Hijaro” ini cocok untuk di mainkan 

oleh anak-anak dan remaja. 
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5.2 Saran 

 Adapun saran untuk pengembangan penelitian dan game kedepannya adalah sebagai 

berikut ini: 

1. Tambahkan konten gameplay atau jalan cerita yang menarik lainnya, serta animasi yang 

lebih interaktif sehingga dapat lebih menarik perhatian orang. 

2. Tambahkan informasi tentang bahaya rokok dan merokok yang lebih terbaru kedepannya, 

agar nantinya informasi yang di berikan dan tujuan dari game ini dapat selalu di terima 

masyarakat.  

3. Buat versi yang lebih interaktif, gambar yang lucu serta animasi yang menarik sehingga 

nantinya pengguna game ini bukan dari kalangan remaja saja melainkan anak-anak yang 

lebih kecil, dengan begitu informasi bahaya merokok dapat di berikan dari sedini mungkin, 

dan harapanya dapat mengurangi perokok di kalangan anak-anak dan remaja.  

4. Perluas lagi dalam pencarian data responden. 

 

 

 

 

 

 

  


