BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Perancangan Game
Sebelum memulai pembuatan game, dilakukan analisis dan perhitungan
hasil kuesioner pre-test sebagai alat ukur sejauh mana anak-anak mengenal
permainan tentang polusi udara dan juga untuk memberikan informasi apa saja
yang akan disertakan dalam game. Survei dilakukan kepada 40 anak-anak dengan
batasan umur antara 10-12 tahun dengan rasio perbandingan laki-laki dan
perempuan 53% dan 47%. Berikut beberapa data hasil pre-test:
Pertama, diberikan pertanyaan untuk mengetahui jenis media seperti yang
biasa digunakan anak dalam memainkan game dan hasilnya menunjukan bahwa
banyak anak yang menggunakan media handphone dengan prosentase sebesar
77%, sedangkan untuk PC/Komputer/Laptop hanya sebesar 18% dan 5%
menggunakan PSP/Xbox/Playstation. Seperti yang tertera dalam diagram pada
gambar 4.1.

Gambar 4.1 Jenis media seperti apa yang digunakan
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Lalu untuk mengetahui seberapa sering anak dalam bermain game dalam
seminggu peneliti mendapatkan hasil seperti berikut :

Gambar 4.2 Seberapa sering bermain game dalam seminggu

Dari gambar 4.2 dapat diketahui bahwa dalam seminggu anak dapat
memainkan game 2–4 kali dalam seminggu dengan total prosentase tertinggi
sebanyak 63%, sedangkan anak yang bermain 5 kali atau lebih sebanyak 25% dan
12% anak bermain game 1 kali dalam seminggu.
Setelah mengetahui seberapa sering memainkan game, untuk mengetahui
berapa lama waktu yang digunakan anak dalam bermain game responden
diberikan pilihan dengan hasil sebagai berikut :
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Gambar 4.3 Seberapa lama waktu yang digunakan dalam setiap bermain game

Dari Gambar 4.3 menunjukan bahwa waktu yang digunakan anak dalam
setiap kali bermain game yaitu sebanyak kurang dari 15 menit yang memiliki
prosentase paling banyak di antara yang lain yaitu sebesar 40%, sedangkan 35%
untuk waktu bermain 15-30 menit, dan 25% untuk waktu 31-60 menit untuk
bermain game, namun untuk waktu lebih dari 1 jam anak tidak pernah memainkan
game melebihi waktu tersebut, sehingga hanya mendapatkan prosentase 0%.
Selanjutnya responden diberikan beberapa pilihan jenis game yang sering
dimainkan anak dengan ditunjukan pada gambar 4.4 sebagai berikut :
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Gambar 4.4 Jenis game yang biasa dimainkan

Pada gambar 4.4 menunjukan bahwa jenis game yang biasa digunakan
anak sekolah yaitu jenis game Strategi sebagaian besar game ini berisi game yang
menantang yang mendapatkan prosentase tertinggi sebesar 41%, sedangkan pada
game Edukasi dan game Arcade memiliki hasil yang seimbang yang mendapatkan
prosentase sebesar 25%, untuk game simulasi hanya mendapatkan 9%. Hasil
tersebut memberikan informasi bahwa masih banyak anak yang belum
mengetahui adanya game edukasi.
Selanjutnya, diberikan pertanyaan untuk mengetahui apa yang membuat
anak tertarik dalam sebuah game yang dimainkan, kuesioner ini bertujuan untuk
mengetahui apakah tampilan (grafis), cara bermain (gameplay), atau musik/sound
yang disukai oleh anak hasil ini akan ditunjukan pada gambar 4.5 seperti berikut :
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Gambar 4.5 Ketertarikan dalam sebuah game

Pada gambar 4.5 diketahui bahwa anak menyukai sebuah game dari
tampilan (grafis) dengan prosentase sebanyak 50% ini menunjukan bahwa sebuah
tampilan memberikan efek yang sangat berpengaruh dalam anak memilih sebuah
game, sedangkan 45% anak memilih cara bermain (gameplay) dan 5% untuk
musik/sound effect.
Untuk mengetahui lebih banyak responden yang pernah bermain game
edukasi diberikan pertanyaan tentang game edukasi apakah anak pernah bermain
game edukasi yang berisikan informasi dan pembelajaran seperti game sains,
menghitung dan lainya. Pada diagram kali ini akan menunjukan hasil yang
diperoleh dari beberapa anak sebagai berikut :

Gambar 4.6 Diagram pernahkah bermain Game Edukasi
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Pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa masih banyak anak yang tidak
pernah memainkan game edukasi. Hasil gambar 4.6 pada pilihan jawaban tidak
pernah memainkan game edukasi memberikan prosentasi paling tertinggi sebesar
45%, sedangkan pada pilihan ya pernah bermain mendapatkan prosentase sebesar
40%, dan untuk 15% untuk anak yang tidak tahu adanya game edukasi. Tujuan
dari prosentase tersebut agar mengetahui seberapa dekat game edukasi dengan
anak Sekolah Dasar.
Untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang game edukasi dengan
anak–anak, responden diberikan pertanyaan tentang kategori game edukasi seperti
apa yang dimainkan oleh anak–anak, seperti halnya kategori pendidikan, aksi dan
petualangan dan merawat. Informasi tersebut ditunjukan dengan hasil sebagai
berikut :

Gambar 4.7 Kategori pada game edukasi

Pada table gambar 4.7 terlihat bahwa ada kecenderungan anak memilih
bermain dengan kategori game edukasi pendidikan dan aksi petualangan. Pada
tabel tersebut kategori pendidikan dan aksi dan petualang menunjukan hasil yang
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seimbang yaitu total sebesar 22 anak yang memilih. Sedangkan 10 anak memilih
untuk kategori merawat seperti memelihara hewan, menjadi seorang dokter dll,
dan 8 anak memilih kategori tidak pernah memainkan game edukasi.
Kemudian Responden akan diberi pertanyaan apakah sudah mengetahui
adanya polusi udara dengan hasil sebagai berikut :

Gambar 4.8 Apakah menegathui apa itu Polusi Udara

Dari data pada gambar 4.8 masih banyak anak–anak yang belum
mengetahui apa itu polusi udara. Perolehan tersebut menjadikan acuan penelitian
ini untuk semakin mengambangkan informasi mengenai polusi udara. Pada
gambar 4.8 menunjukan sebanyak 21 anak tidak mengetahui apa itu polusi udara,
sebanyak 19 anak sudah mengetahui apa itu polusi udara.
Sebagai acuan dari hasil gambar 4.8 untuk memperluas informasi dari
responden, diberi pertanyaan apa yang menjadi alasan tidak mengetahui apa itu
polusi udara. Hasil di bawah ini akan disajikan dalam bentuk diagram gambar
sebagai berikut :
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Gambar 4.9 Prosentase jika memilih tidak tau

Hasil prosentase pada gambar 4.9 terbukti bahwa anak–anak masih banyak
yang kurang membaca materi tentang polusi udara. Prosentase tertinggi yaitu
sebanyak 65% anak yang memilih jawaban kurang membaca tentang polusi udara
ini menunjukan bahwa anak–anak masih kurang perhatian dengan adanya polusi
udara sekitar. Untuk jawaban sebagian anak tidak mau mencari informasi tentang
polusi udara sebesar 30%. Selanjutnya menjawab tidak pernah diajarkan dengan
prosentase sebesar 5%. Data tersebut menunjukan masih kurangnya pengenalan
materi tentang polusi udara di kalangan anak SD, oleh karena itu penelitian ini
dibuat agar setelah memainkan game dapat mengenal lebih tentang polusi udara.
Sebagian besar masih banyak anak–anak yang belum memahami
pentingnya polusi udara disekitar, dengan kuesioner ini dapat dilihat apakah anak–
anak mengetahui jika polusi udara memiliki pengaruh terhadap kehidupan di bumi
ini. Untuk itu responden diberikan pertanyaan tentang pengaruh polusi udara
terhadap kehidupan di bumi dengan hasil sebagai berikut :
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Gambar 4.10 Pengaruh Polusi Udara Terhadap Kehidupan di Planet Bumi

Pada gambar 4.10 menunjukan bahwa prosentase tertinggi sebesar 47%
anak menjawab tidak tahu akan adanya pengaruh polusi udara terhadap kehidupan
di planet bumi. Sedangkan hanya beberapa anak yang mengetahui akan adanya
pengaruh polusi udara di bumi yaitu sebesar 38%. Namun, masih sebagian kecil
anak yang sangat tahu akan adanya pengaruh polusi udara dengan bumi sebesar
15%. Hasil tersebut memberikan informasi yang semakin luas terhadap penelitian
ini karena sebagian besar masih banyak anak-anak yang belum mengetahui
adanya pengaruh polusi udara terhadap kehidupan bumi.
Selanjutnya responden diberikan pertanyaan seberapa pentingkah bumi atau
lingkungan sekitar dan hasilnya 7 anak menjawab sangat penting, 25 anak
menjawab penting, dan 8 anak menjawab tidak penting seperti yang tertera pada
diagram di bawah ini gambar 4.11
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Gambar 4.11 Seberapa penting bumi atau lingkungan sekitar

Lalu untuk mengetahui apakah responden tahu bahwa bumi terancam oleh
polusi udara. Responden akan diberi pertanyaan mengenai masalah tersebut. Dan
hasilnya akan tertera dalam bentuk gambar 4.12

Gambar 4.12 Diagram Bumi terancam oleh Polusi Udara

Dapat dilihat dari hasil pada gambar 4.12 menunjukan bahwa sebanyak 53%
orang menjawab tidak tahu bahwa bumi ini terancam oleh polusi udara. Oleh
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karena itu dari gambar 4.12 menunjukan banyak anak–anak yang tidak
mengetahui bahwa bumi ini ancaman polusi udara. Namun beberapa anak yang
mengetahui adanya ancaman polusi ini sebesar 40% sudah sadar akan bahaya
yang ditimbulkan oleh polusi udara. Dan beberapa anak juga peduli oleh
lingkungan atau bumi dengan menjawab sangat tahu tentang adanya ancaman
polusi udara dengan prosentase sebesar 7%.
Kemudian diberikan pertanyaan tentang bagaimana proses terjadinya polusi
udara. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi apakah anak–anak sudah
mengetahui proses dari polusi udara, untuk mendapatkan hasil informasi disajikan
dalam bentuk diagaram di bawah ini :

Gambar 4.13 Seberapa tahu proses terjadinya Polusi Udara

Pada gambar 4.13 dapat diketahui beberapa anak–anak belum mengetahui
proses terjadinya polusi udara, dengan prosentase 53% anak menjawab tidak tahu
proses terjadinya polusi udara. Namun, sebesar 37% anak sudah mengetahui
proses terjadinya polusi udara bahkan sebesar 10% anak menjawab sangat tahu.
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Gambar 4.14 Diagram seberapa tahu polusi memiliki dampak kehidupan

Hasil pada gambar 4.14 menunjukan bahwa beberapa anak yang tidak
mengetahui dampak polusi udara pada kehidupan sebanyak 20 anak, Anak yang
mengetahui 17 anak dan tidak mengetahui proses terjadinya polusi udara
sebanyak 3 anak,
Selanjutnya responden akan diberi pertanyaan bagaimana cara menjaga
bumi dari ancaman polusi udara. Beberapa responden sudah mengetahui
bagaimana cara menjaga bumi dari ancaman polusi udara. Namun hasil tersebut
tidak menunjukan hasil yang positif karena juga masih banyak anak-anak yang
tidak mengetahui cara menjaga bumi dari ancaman polusi udara. Secara lebih jelas
disajikan dalam bentuk diagram gambar 4.15.
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Gambar 4.15 Cara menjaga bumi dari ancaman Polusi Udara

Pada gambar 4.15 dapat diketahui dari 40 orang anak atau responden
bahwa beberapa anak tidak mengetahui bagiamana cara menjaga bumi dari
ancaman polusi udara yaitu sebesar 19 orang anak. 15 dan 6 orang anak
mengetahui bahkan sangat tahu cara menjaga bumi dari ancaman polusi udara
yang terjadi.
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Gambar 4.16 Ketertarikan pembelajaran tentang polusi udara
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Data pada gambar 4.16 menunjukan dari 40 orang anak memberikan hasil
jawaban yang didominasi dengan jawaban tertarik dengan pembelajaran tentang
polusi udara sebanyak 21 orang anak. dan beberapa orang anak menjawab biasa
saja dengan pembelajaran polusi udara sebanyak 14 orang anak. Serta ada 5 orang
anak yang tidak tertarik dengan pembelajaran polusi udara.
Kemudian diberikan pertanyaan tentang apakah pernah memainkan game
yang bertemakan polusi udara. Penelitian ini bertujuan apakah dengan adanya
game bertemakan polusi udara membuat anak tertarik untuk memainkan game
polusi udara. Untuk hasil lebih lanjut dapat dijelaskan dalam bentuk diagram
sebagai berikut :

Gambar 4.17 Memainkan game yang bertemakan polusi udara

Pada gambar 4.17 menunjukan bahwa banyak anak yang tidak pernah
menjumpai atau memainkan game yang bertemakan polusi udara dibuktikan dari
sejumlah 40 orang anak yang diberi kuesioner. Sebanyak 48% orang anak tidak
pernah memainkan atau menjumpai game yang bertemakan polusi udara. Namun
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dari prosentase tersebut ada beberapa anak yang pernah dan memainkanya sebesar
27%. Dan beberapa anak pernah namun tidak memainkanya yaitu sebesar 25%.

Gambar 4.18 Pendapat jika pembelajaran polusi udara dibuat menjadi sebuah bentuk game

Pada gambar 4.18 menunjukan bahwa sebanyak 40 orang anak menjawab
dominan menarik jika pembelajaran polusi udara dibuat sebuah bentuk game.
sebanyak 9 orang anak sangat menarik jika pembelajaran polusi udara dibuat
sebuah bentuk game. dan 25 orang anak tertarik untuk pembelajaran tersebut.
Namun beberapa anak menjawab tidak menarik jika pembelajaran dibuat sebuah
bentuk game yaitu sebanyak 6 orang anak. dengan demikian dari hasil yang
diperoleh pada gambar 4.18 diketahui bahwa pembelajaran dibuat sebuah bentuk
game dapat membuat anak–anak untuk tertarik belajar lebih dalam dan peduli
dengan polusi udara disekitar.
Hasil survey pada pre-test menunjukkan pada dasarnya anak-anak belum
memiliki pengetahuan tentang polusi udara seperti ditunjukan dalam data pada
gambar 4.8. Kemudian anak-anak belum mengetahui pengaruh polusi udara
terhadap kehidupan, hal ini ditunjukan pada gambar 4.10. Banyak anak-anak yang
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tidak mengetahui bahwa bumi terancam polusi udara, Namun anak-anak sudah
mengetahui betapa pentingnya bumi dan lingkungan sekitar (ditunjukan data pada
gambar 4.11). Anak-anak tidak mengetahui ancaman dari polusi udara (gambar
4.15). Anak-anak tertarik pada pembelajaran polusi udara dalam bentuk game hal
ini di tunjukan pada gambar 4.18. Dari hasil pre-test tersebut dapat disimpulkan
bahwa permainan polusi udara melalui game dapat digunakan untuk mengedukasi
anak-anak.
Setelah mengamati data dari hasil pre-test disusun rancangan gameplay dan
alur game dalam bentuk flowchart untuk mempermudah proses pemrograman.
Game polka merupakan game berbasis mobile android dengan Ganere Arcade
dengan konsep mengumpulkan poin dengan waktu yang sudah di tentukan, Game
dimulai dari loading screen kemudian, masuk ke dalam halaman utama game
polka. Pada halaman utama terdapat beberapa menu permainan yang pertama
adalah tombol bermain (play), pengetahuan dan kredit. Apabila pemain menekan
tombol bermain maka akan masuk ke pilihan permainan yang ingin dimainkan
dalam menu ini terdapat beberapa permainan yang dimainkan yaitu Tebak Polusi
yang berisi permainan tebak-tebakan polusi udara , Polusi Pabrik yang berisi
tentang polusi yang ada di pabrik dengan menghancukan gas yang keluar dari
asap pabrik , Polusi Transportasi yang berisi tentang kendaraan yang
menyebabkan polusi udara kemudian digantikan dengan kendaraan eco green
yang dapat mengurangi polusi udara pada kendaraan, Proses Fotosintesis adalah
gambaran bagaimana proses terjadinya fotosintesis agar menghasilkan oksigen
yang kita hirup lebih banyak dari pada karbondioksida dan karbonmonksida,
Hujan Asam yang berisi tentang bagaimana proses terjadinya hujan asam dan
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proses menghilagkan gas Karbonmonoksida. Kemudian apabila pemain menekan
tombol kredit maka akan muncul halaman kredit. Jika pemain menekan tombol
pengetahuan maka akan membuka komik edukatif tentang polusi udara. Dan
apabila pemain menekan tombol exit pada permainan maka pemain akan keluar
dari game. Berikut adalah gambar flowchart Game Polka.

Gambar 4.19 Flowchart Keseluruhan Sistem Game

32

4.2 Gameplay Polka
Polka merupakan game pembelajaran polusi udara yang diterapkan
dalam android. Game ini dibuat dengan tujuan untuk mengenalkan dan
menambah pengetahuan tentang polusi udara yang ada pada kota dengan
grafis visual yang menarik agar game lebih edukatif saat dimainkan. Game
ini dibuat dengan menggunakan software engine Construct 2 dengan ukuran
game kurang lebih 30 MB. Game Polka dapat dimainkan pada platform
Android.
Dalam game terdapat 5 jenis permainan dengan gameplay yang
berbeda. Sedangkan untuk alur game polka dimulai dari splash screen logo
game technology Unika Soegijapranata kemudian masuk ke dalam logo
game polka, dan selanjutnya loading screen selanjutnya masuk ke menu
home, pada menu home permainan dimulai.
Tantangan dari game polka ini adalah dengan model permainan
berantai dengan saling berkaitan jadi tidak semua stage dapat secara
langsung dimainkan ketika membuka game ini. Untuk membuka stage lain
harus menyelesaikan permainan secara berurutan dengan menggunakan
sistem unlock. Apabila stage sudah dimainkan dan terbuka, pemain dapat
memilih di permainan yang di inginkan untuk bermain di stage manapun.
Dalam setiap stage terdapat informasi edukatif yang dapat menambah
pengetahuan polusi udara untuk pemain. Berikut adalah jenis game yang ada
pada game polka.
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A. Tebak Polusi Kota
Pembelajaran Tebak Polusi bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan tentang polusi udara. Dalam pembelajaran sehari-hari
untuk meningkatkan kemampuan anak-anak diperlukan permainan
pertanyaan agar mempermudah anak dalam mengingat, menulis dan
memilih jawaban yang benar[16]. Oleh karena itu pembelajaran
melalui permainan tebak polusi ini diharapkan dapat dengan membuat
anak muda untuk mempelajari polusi udara.
B. Polusi Pabrik
Industri pabrik merupakan salah satu pencemaran udara yang
sangat berpengaruh di kota besar, Semakin meningkat perkembangan
industri semakin mempertinggi tingkat pengaruh udara[17]. Pada
perminan game polusi pabrik dirancang untuk memberikan edukasi
adanya aktivitas industri di perkotaan yang menyebabkan polusi udara
di sekitar kita.
C. Polusi Transportasi
Polusi transportasi merupakan salah satu penyebab dari polusi
udara yang sangat berpengaruh, Hal ini ditunjukkan dalam tingginya
angka pencemaran udara yang didominasi oleh transportasi yang
menghasilkan karbon monoksida ini mencapai 60%, ini merupakan
kontribusi pencemaran udara terbanyak yang menimbulkan masalah
dalam pemeliharaan kualitas udara[4]. Oleh sebab itu game polusi
transportasi diterpakan ke dalam media game, dengan tujuan untuk
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mengedukasi anak agar lebih mengetahui adaanya polusi transportasi
yang sering digunakan sehari hari.
D. Proses Fotosintesis
Proses Fotosintesis menghasilkan oksigen yang dibutuhkan
untuk melakukan proses metabolisme dalam tubuh manusia untuk
bertahan hidup, ketika oksigen sudah tercampur dengan pencemaran
udara maka manusia akan mengalami kesulitan bernafas karena
sedikitnya

kandungan

oksigen.

Untuk

menghasilkan

oksigen

diperlukan adanya fotosintesis yang memerlukan suplai air, Co2,
cahaya dan daun[17]. Oleh sebab itu game proses fotosintesis
diterapkan dalam game karena agar anak lebih dapat mengetaui proses
pembentukan oksigen oksigen yang ada disekitar kita.
E. Hujan Asam
Secara umum hujan asam yang terjadi disebabkan oleh
aktivitas manusia antara lain kendaraan bermotor, industri, pabrik
untuk pertanian. Hasil dari proses ini berwujud gas yang dapat
terbawa oleh angin hingga ratusan kilometer di atmosfer sebelum
berubah menjadi asam dan jatuh ke bumi[18]. Karena Hujan asam
merupakan hasil dari polusi udara maka perlu memberikan edukasi
pada anak agar lebih mengetahui terjadinya hujan asam dalam bentuk
permainan. Dalam permainan hujan asam juga ditunjukan bagaimana
proses terjadinya hujan asam dan juga cara karbondioksida dapat
terurai dengan mikroorganisme.
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4.3 Desain Aset Game
Pembuatan asset pada game polka pertama kali dengan mencari referensi
gambar, terutama refrensi gambar tentang polusi udara, agar mendapatkan ide
untuk membuat game polka. Selanjutnya, aset didesain dengan software
pengolahan gambar Adobe Illustrator CC 2017. Setelah didesain Aset kemudian
di exsport dalam format PNG dan JPEG agar asset dapat dimasukan ke Construct
2.
4.3.1 Desain Karakter

Gambar 4.20 Karakter dalam Game polka

Gambar 4.20 adalah karakter yang muncul dalam game polka,
karakter tersebut mengenakan baju bertemakan lingkungan polusi untuk
menunjukan dan mengajak anak-anak untuk lebih perduli polusi udara.
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4.3.2 Desain Background
Dalam Game Polka permainan dimainkan di luar ruangan yang
mengacu pada polusi udara di sekitar kota, karena itu background dalam
game dibuat sesuai lingkungan polusi kota yang ada.

Gambar 4.21 Desain menu home game

Gambar 4.21 adalah contoh pada gambar menu dalam game dan
sebagai asset pendukung terdapat karakter dalam kota dan juga awan yang
mengeluarkan hujan. Dalam game ini mengambil ilustrasi dalam kota yang
terjadi hujan asam.
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Gambar 4.22 Desain game lainya

Demikian juga untuk game lain mengambil desain latar belakang
dengan konsep polusi yang ada pada kota, mulai dari industri, transportasi
dan juga alam.
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4.3.3 Desain GUI
1. Button
Tabel 4.1 Desain Tombol Beserta Fungsinya

Gambar

Keterangan
Tombol ‘Play’ untuk memulai
permainan
Tombol Kredit untuk menuju
ke menu informasi tentang
game

Tombol Retry untuk
mengulang game

Tombol Menu untuk menuju
ke halaman pilih permainan

Tombol bawah untuk
membaca cerita di bagian
bawah
Tombol Pengetahuan untuk
masuk ke menu komik
pengetahuan
Tombol Next untuk menuju
halaman selanjutnya
Tombol Bermain untuk
membuka menu permainan
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Tombol Exit untuk keluar dari
permainan

Gambar 4.23 adalah desain tombol game polusi kota. Dengan klik
gambar sesuai dengan permainan yang akan dimainkan maka akan
menampilkan permainan dan edukasi pengetahuan polusi kota.

Gambar 4.23 Tombol pada Halaman Game

2. Pop Up
Jendela Pop Up dalam game polkaa muncul ketika permainan
selesai dimainkan dan ketika pemain tidak bisa menyelesaikan
permainan. Dan jendela pop up ini memberitahukan score yang
didapatkan
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Gambar 4.24 Jendela Popup pada Game polka

4.4 Pembuatan dan Pemrograman Game
Game Polka dibuat menggunakan Construct 2 dan Bahasa pemrograman
yang digunakan dalam game adalah C#. Berikut adalah beberapa script dalam
game polka
1) Tampilan Awal

.
Gambar 4.25 Tampilan Utama Game Polka

Gambar 4.25 merupakan tampilan utama (homepage) Game polka
dengan script dalam construct 2 sebagai berikut:
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Gambar 4.26 Script tampilan utama polka

On Touch bermain adalah fungsi untuk masuk ke dalam pilihan
menu permainan, Kemudian untuk On Touch belajar adalah fungsi untuk
masuk ke dalam komikmedia pembelajaran, lalu yang terakhir adalah On
Touch Credit dengan fungsi masuk ke menu credit.
2) Tampilan Bermain

Gambar 4.27 Script tampilan pilihan game polka

Gambar 4.27 merupakan tampilan menu pilihan Game polka
dengan script dalam construct 2 sebagai berikut:
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Gambar 4.28 Script tampilan game polka

System > High Score merupakan fungsi yang digunakan untuk
membuka kunci, dalam permainan ini diharuskan memainkan highscore
lebih dari 100 untuk dapat membuka kunci dan memainkan permainan
selanjutnya
3) Random Question pada Game Tebak Polka

Gambar 4.29 Tampilan Random Question
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Gambar 4.29 merupakan tampilan menu Random Question pada
Game polka dengan script dalam construct 2 sebagai berikut:

Gambar 4.30 Script Random Question

GetRandomQuestion pada gambar 4.30 adalah fungsi yang
digunakan untuk mengacak pertanyaan yang ada pada game polka.
QuestionText merupakan data yang dirandom secara acak yang nantinya
akan ditampilkan dalam game tebak polusi.
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4) Looping asap pada game polusi pabrik

Gambar 4.31 Tampilan Random Question

Gambar 4.31 merupakan tampilan looping asap pada Game polusi
pabrik dengan script dalam construct 2 sebagai berikut:

Gambar 4.32 Tampilan Script Looping Asap
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Create Object merupakan fungsi yang digunakan untuk membuat
objek berjalan secara berulang-ulang, dan membuat data yang berbeda
setiap perulangan yang dihasilkan.
5) Merubah mobil pada game polusi transportasi

Gambar 4.33 Tampilan mobil game polusi transportasi

Gambar 4.33 merupakan tampilan mobil pada Game polusi
transportasi dengan script dalam construct 2 sebagai berikut:

Gambar 4.34 Script Tampilan mobil game polusi transportasi
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is overlooping spritebalon 2 adalah pembatas dari munculnya
mobil, kemudian untuk merubah mobil polusi udara ke eco green adalah
dengan menggunakan set animation ke default, proses perubahan animasi
pada game ini menggunakan animation frame yang ada pada construct.

6) Mengumpulkan element pada game fotosintesis

Gambar 4.35 Tampilan kumpulan elemen fotosintesis

Gambar 4.35 merupakan tampilan pengumpulan elemen pada
Game fotosintesis dengan script dalam construct 2 sebagai berikut:
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Gambar 4.36 Script kumpulan elemen fotosintesis

Is overloping pohon digunakan untuk mengumpulkan elemen yang
dibutuhkan untuk proses fotosintesis, Kemudian untuk fungsi destroy
adalah untuk mengilangkan gambar setelah didrag ke pohon, dalam game
ini objek akan muncul selama 4, 5 dan 6 detik sekali.
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7) Mengeluarkan hujan pada game hujan asam

Gambar 4.37 Tampilan pada game hujan asam

Gambar 4.37 merupakan tampilan game hujan asam dengan script
dalam construct 2 sebagai berikut:

Gambar 4.38 Script Tampilan pada game hujan asam
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Create object hujan adalah fungsi yang digunakan untuk
menghasilkan hujan yang terjadi dalam game hujan asam, Dalam game ini
menggunakan fungsi apabila asap terkumpul sejumlah 3x maka animasi
hujan akan turun.

8) Script Pembelajaran pada game polka

Gambar 4.39 Script pada pembelajaran

Pada pembelajaran dalam game polka dibutuhkan untuk mematikan
audio yang banyak terdapat pada game lain, mematikan audio dengan
menggunakan fungsi audio yaitu audio > stop kemudian tulis tag audio
yang ingin dimainkan, dan juga dalam pembelajaran diterapkan sistem on
tap gesture yang digunakan untuk berpindah ke tampilaan pembelajaran
yang lain.

50

4.5. Hasil Penelitian
4.5.1. Deskripsi Responden
Setelah dilakukan penyebaran post-test ke responden yang telah
melakukan uji coba game polka sebanyak 5 kali, diperoleh data yang valid
dan tepat sasaran yaitu anak sekolah dasar khususnya kelas IV, V, VI dalam
pengembangan Game Polka. Data yang dihasilkan diolah menggunakan
program IBM SPSS Statistics 22. Berikut merupakan deskripsi responden
penelitian :

Tabel 4.2 Data Usia Responden Dalam Penelitian Uji Coba Game Polka

Usia
Usia (tahun)
10
11
12
Total

Frequency
13
19
8
40

Percent
32.5 %
47.5 %
20 %
100 %

Dari table 4.2 dengan total 40 responden berasal dari anak-anak yang
berumur 10-12 tahun, responden yang berusia 10 tahun sebanyak 13
responden (32,5%). 19 responden (47,5%) pada usia 11 tahun. Dan untuk
yang berusia 12 tahun sebanyak 8 responden (20%). Dari 40 responden yang
diambil paling banyak usia memainkan game adalah pada umur 11 tahun
Tabel 4.3 merupakan tabel hasil uji coba Game Polka berdasarkan
kelas sebagai berikut:
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Tabel 4.3 Tabel data kelas responden

Kelas
Kelas

Frequency

Percent

4
5
6
Total

10
19
11
40

25 %
47.5 %
27.5 %
100 %

Data pada Tabel 4.3 merupakan jumlah total dari 40 responden yang
berasal dari siswa kelas 4, 5 dan 6 siswa Sekolah Dasar. Data table 4.3
menunjukan siswa kelas 4 sebanyak 10 siswa (25%). Serta untuk kelas 5
sebanyak 19 orang siswa (47,5%) dan untuk siswa kelas 6 sebanyak 11 orang
siswa (27,5%).
Tabel 4.4 merupakan hasil dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis
untuk responden yaitu media seperti apa yang digunakan untuk memainkan
sebuah game.
Tabel 4.4 Tabel Data Media yang digunakan untuk bermain game

Media dalam Bermain Game
Media Bermain

Frequency

Percent

Handphone
PC
Total

35
5
40

87.5 %
12.5 %
100 %

Dari table 4.4 dari total 40 responden yang sudah menjawab
pertanyaan dari penulis, dengan total sebanyak 35 responden (87,5%) yang
bermain handphone, serta sebanyak 5 responden (12,5%) yang bermain game
menggunakan PC/Komputer/Laptop.
Tabel 4.5 merupakan hasil dari penelitian untuk mengetahui
responden bermain game dalam seminggu.
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Tabel 4.5 Data Frekuensi penggunaan bermain game dalam seminggu

Frekuensi Bermain Game dalam seminggu
Frekuensi Bermain
1
3
5
Total

Frequency
4
27
9
40

Percent
10 %
67.5 %
22.5 %
100 %

Dari table 4.5 dengan jumlah 40 responden, sebanyak 4 responden
(10%) yang bermain game 1 kali bermain dalam seminngu, serta sebanyak 27
responden (67,5%) yang bermain game 3 kali dalam seminggu, sedangkan
responden yang bermain game lebih dari 5 kali dalam seminggu sebanyak 9
responden (22,5%).
Tabel 4.6 merupakan tabel untuk mengetahui responden dalam
menggunakan waktunya untuk setiap kali saat bermain game.
Tabel 4.6 Data Frequency penggunaan waktu setiap kali bermain game.

Waktu yang dihabiskan setiap kali bermain
game
Waktu Bermain

Frequency

Percent

< 15 menit
15 sd 30 menit
31 sd 60 menit
Lebih dari 1 jam
Total

8
20
8
4
40

20 %
50 %
20 %
10 %
100 %

Tabel 4.6 menunjukan dari total 40 responden yang sudah menjawab
pertanyaan dari penulis, beberapa responden yaitu 8 responden (20%)
menggunakan waktunya kurang dari 15 menit saja untuk bermain game,
sedangkan responden yang meluangkan waktunya untuk bermain game
selama 15–30 menit yaitu sebanyak 20 responden (50%), responden yang
memilih untuk menggunakan waktunya untuk bermain 30 – 60 menit yaitu
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sebanyak 4 responden (20%) dan responden yang memilih meluangkan
waktunya paling banyak untuk bermain lebih dari 1 jam yaitu sebanyak 4
responden (10%).
Gambar 4.40 merupakan hasil dari kuisoner untuk mengetahui responden
menggunakan jenis game seperti apa dalam bermain game.

Gambar 4.40 Data Frequency jenis game yang dimainkan respoden.

Dari data pada gambar 4.40 total 40 responden, sebanyak 21
responden yang paling banyak memilih untuk bermain dengan jenis game
Arcade, sedangkan sebanyak 13 responden memilih untuk jenis game strategi,
serta sebanyak 5 responden yang memilih jenis game edukasi adalah game
pilihanya, dan sebanyak 1 reponden yang memilih jenis game Simulasi.

4.6 Analisa Variabel Penelitian
4.6.1. Validitas Variabel Kuesioner
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian: Kemudahan
(M), Kebergunaan (B), Menyenangkan (S), Pengaruh Lingkungan (L),
Keterediaan Fasilitas (P) dan intensi (I) untuk memainkan game polka.
Seluruh variabel perlu diuji validitasnya untuk memastikan pertanyaan
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pertanyaan dapat mewakili masing-masing variabel benar dan mewakili sikap
dari responden. Untuk menguji validitas tiap variabel dilakukan uji Principal
Component Faktor Analysis seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.7. Dari
tabel 4.7 Terlihat bahwa terdapat kondisi yang tidak diharapkan pada variabel
B2, dimana B2 terpisah dengan B1 dan B3 maka B2 tidak disertakan dalam
proses berikutnya. Demikian juga pada variable P3 dan P4 , dimana P3 dan
P4 terpisah dengan variabel P1 dan P2 sehingga P3 dan P4 juga tidak
disertakan ke dalam proses berikutnya, Kemudian pada variabel I2 terpisah
dengan variabel I1 dan I3 maka variabel I2 tidak disertakan dalam proses
berikutnya.
Tabel 4.7 Hasil Pengujian ke 1 Validitas metode Principal Component Faktor Analysis
Component
1
M1

.608

M2

.828

M3

.592

2

3

4

5

.455

B1

.564

B2

.453
.495

B3

.768

S1

.764

S2

.736

S3

.610

L1

.772

L2

.691

L3

.497

P1

.737

P2

.898

P3

.796

P4

.635

I1

.741

I2
I3

6

-.825
.741
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Kemudian setelah proses penghapusan variabel B2, P3, P4, I2
dilakukan pengujian ulang menggunakan Principal Component Faktor
Analysis dan menghasilkan seperti pada table 4.8. Dari table 4.8 ditunjukkan
bahwa setelah melakukan pengujian ulang variabel L3 terpisah dengan
variabel L2 dan L1 maka dari itu L3 harus dihapuskan dan melakukan
pengujian ulang.
Tabel 4.8 Hasil Pengujian ke 2 Validitas metode Principal Component Faktor Analysis

Component
1

2

3

M1

.512

.489

M2

.805

M3

.452

.763

B3

.763
.798

S2

.748

S3

.605

5

.646

B1

S1

4

L1

.826

L2

.666

L3

.414

P1

.781

P2

.891

I1
I3

.680

.482
.787

Setelah itu kembali lakukan proses pengujian Principal Component
Faktor Analysis dan hapuskan variabel L3 untuk mendapatkan hasil yang
sesuai yang diharapkan, dan menghasilkan sesuai pada table 4.9 dengan hasil
sesuai yang diharapkan semua variabel berada diposisi yang sama.
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Tabel 4.9 Hasil Pengujian ke 3 Validitas metode Principal Component Faktor Analysis

Component
1

2

3

M1

.496

M2

.792

M3

.406

4
.497

.681

B1

.759

B3

.749

S1

.797

S2

.778

S3

.632

5

L1

.856

L2

.665

P1

.780

P2

.887

I1
I3

.641

.517
.792

Dengan demikian indikator yang dinyatakan valid dan dapat
digunakan untuk pengujian berikutnya adalah indikator M1, M2, M3, B1, B3,
S1, S2, S3, L1, L2, P1, P2, I1, I3.

4.6.2. Analisa Reabilitas Variabel Kuisoner
Koefisien Cronbach’s Alpha digunakan untuk melakukan pengujian
realibilitas (Tingkat Kepercayaan) pada kuesioner. Dari hasil pengujian
realibilitas yang terdapat pada table 4.10 variabel M, B dan S masuk dalam
kategori Acceptable, sedangkan untuk variabel L dan I masuk dalam kategori
poor kemudian untuk variabel P masuk dalam kategori Questionable.
Perhitungan ini sesuai dengan Internal Consistency Crombach alpha pada
table 4.11.
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Tabel 4.10 Koefisien Cronbach’s Alpha untuk masing-masing variabel penelitian

Variabel

Koefisien
Cronbach's Alpha

Hasil

0,723
0,745
0,743

Acceptable
Acceptable
Acceptable

0,511

Poor

0,628

Questionable

0,577

Poor

Kemudahan (M)
sKebergunaan (B)
Menyenangkan (S)
Pengaruh
Lingkungan (L)
Ketersediaan
Fasilitas (P)
Intensi untuk terus
menggunakan (I)

Tabel 4.11 Penilaian Realibilitas

Cronbach's alpha

Internal consistency

α ≥ 0.9

Excellent

0.9 > α ≥ 0.8

Good

0.8 > α ≥ 0.7

Acceptable

0.7 > α ≥ 0.6

Questionable

0.6 > α ≥ 0.5

Poor

0.5 > α

Unacceptable
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4.6.3. Uji Korelasi
Hipotesa yang digunakan dalam penelitian menggunakan uji korelasi
antar varibel untuk menguji apakah variabel Kemudahan (M), Kebergunaan
(B), Menyenangkan (S), Pengaruh Lingkungan (L), dan Ketesediaan Fasilitas
(P) memiliki korelasi kuat dengan variabel Intensi (I). Dari Tabel 4.12
Terlihat bahwa M dan S memiliki korelasi yang kuat dengan Intensi (I).
Pengecualian ditemukan pada variabel B, L dan P terbukti tidak berelasi
dengan I. Ini berarti bahwa Kemudahan dalam menggunakan game (M)
memiliki hubungan yang sangat erat dengan keinginan dari pengguna untuk
terus menggunakan (I) Game Polka. Demikian juga persepsi Menyenangkan
dari game (S) sangat menentukan apakah pengguna akan terus mamainkan
game polka (I).
Tabel 4.12 Korelasi antar variabel

