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BAB IV PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Perancangan game, Gameplay dan Alur game 

4.1.1 Perancangan game 

Sebelum mulai perancangan game, dilakukan survei berupa kuesioner 

kepada 40 responden untuk mengetahui rancangan game seperti apa yang 

diinginkan responden dan seberapa jauh mengetahui narkoba. Melihat dari 

hasil data pada bab 1 bahwa anak-anak menyukai game di Android. 

Selanjutnya pada Gambar 4.1 perancangan game membutuhkan data 

mengenai tema yang disukai oleh responden, responden diberikan beberapa 

tema game.  

 

  
Gambar 4.1 Tema game yang disukai 

 

 

Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 4.1 bahwa 10% 

menyukai tema puzzle lalu 10% menyukai teka-teki. Untuk tema Peperangan 

sebanyak 23% responden yang suka dan 57% menyukai tema petualang. Dan 
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selanjutnya pada Gambar 4.2 anak diberi pertanyaan mengenai seberapa 

mereka mengetahui bahaya narkoba. 

 

 
Gambar 4.2 Seberapa tahu tentang bahaya narkoba 

 

 

Pada gambar 4.2 menyatakan bahwa sebesar 47% anak tidak 

mengetahui bahaya narkoba dan 53% mengetahui bahaya narkoba. Namun 

anak yang mengetahui bahaya narkoba hanya sebatas tahu jika narkoba 

dilarang untuk dikonsumsi dan tidak baik untuk kesehatan mereka.  

Dari hasil yang dapat dilihat pada Gambar 4.3 bahwa lebih banyak anak 

yang tidak mengetahui jenis-jenis narkoba dengan perolehan prosentase 

sebanyak 73% dan hanyak 27% anak yang sudah mengetahui jenis-jenis 

narkoba. Dengan begitu telah diketahui tidak semua anak yang mengetahui 

bahaya narkoba mengetahui juga jenis-jenis narkoba. 
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Gambar 4.3 Seberapa tahu tentang jenis-jenis narkoba 

 

Dari hasil data yang terlihat pada Gambar 4.4 bahwa 80% responden 

yang tidak mengetahui cara menghindari narkoba sedangkan hanya 20% 

responden yang mengetahui cara mengihndari narkoba.  

 

 
Gambar 4.4 Seberapa tahu cara menghindari narkoba 

 

 

Lalu responden diberikan pertanyaan mengenai seberapa tahu mereka 

mengenai cara penanganan narkoba. Pada gambar 4.5 dapat diketahui bahwa 

hanya 5% responden yang menjawab mengetahui tentang penanganan 

narkoba dan sisanya sebesar 95% tidak mengetahui. 
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Gambar 4.5 Seberapa tahu tentang penanganan narkoba 

 

Selanjutnya anak diberikan pertanyaan mengenai suka atau tidak 

mereka terhadap makanan sehat. Hasil yang diperoleh  ternyata masih ada 

anak sebanyak 30% yang tidak menyukai makanan sehat seperti buah dan 

daging dan 70% sisanya menyukai buah dan daging. 

 

 
Gambar 4.6 Apakah kamu suka makan buah dan daging 

 

Lalu apakah anak tahu bahwa makanan sehat lebih baik dari narkoba. 

Gambar 4.7 menunjukan bahwa sebanyak 77% anak menjawab mengetahui 

dan 23% menjawab tidak. 
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Gambar 4.7 Konsumsi buah dan daging lebih baik dari narkoba 

 

 

Pada pertanyaan selanjutnya diperlukan data yang mengetahui dari 

mana saja mereka mengetahui tentang bahaya narkoba. Yang paling utama 

untuk usia mereka adalah peran orang tua, maka responden diberikan 

pertanyaan apakah orang tua mengajarkan tentang bahaya narkoba. Pada 

Gambar 4.8 di dapat hasil yang seimbang 50% orang tua mengajarkan bahaya 

narkoba dan 50% juga orang tua tidak mengajarkan. Bahwa pada usia yang 

dimiliki oleh reponden orang tua masih sangat berperan penting dalam 

memberitahu perihal yang tidak baik seperti narkoba.   

 

 
Gambar 4.8 Pengajaran orang tua tentang narkoba. 
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Dari hasil yang di dapat pada Gambar 4.9 bahwa sebanyak 48% dari 40 

responden belum mendapatkan pengetahauan mengenai bahaya narkoba di 

sekolahan dan 52% yang telah mendapatkan. 

 

 
Gambar 4.9 Apakah di sekolah mengajarkan bahaya narkoba 

 

 

Pada Gambar 4.10 terlihat bahwa hanya 5% dari jumlah responden 

yang mendapat pengetahuan mengenai bahaya narkoba dari temannya dan 

sebanyak 95% menjawab tidak. 

 

 
Gambar 4.10 Apakah temanmu mengajarkan tentang bahaya narkoba 
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Selanjutnya anak diberikan perntanyaan mengenai pentingkah mereka 

tahu tentang bahaya narkoba. Dari hasil yang diperoleh pada Gambar 4.11 

menyatakan 87% responden berpendapat penting untuk mengetahui bahaya 

narkoba dan 13% menjawab tidak. 

 

 
Gambar 4.11 Penting mengetahui bahaya narkoba 

 

 

Pertanyaan selanjutnya apakah penting mengetahui jenis-jenis narkoba. 

Dari hasil yang diperoleh pada Gambar 4.12 dapat diketahui bahwa 85% anak 

berpandapat mengetahui jenis-jenis narkoba itu penting namun ada 15% anak 

yang menjawab tidak. 
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Gambar 4.12 Penting mengetahui jenis-jenis narkoba 

 

 

Selanjutnya anak diberikan pertanyaan mengenai seberapa penting 

mereka mengetahui cara menghindari narkoba. Pada Gambar 4.13 sebanyak 

90% dari 40 responden menjawab pentingnya mengetahui cara menghindari 

narkoba dan 10% sisanya menjawab tidak. 

 

 
Gambar 4.13 Penting mengetahui cara menghindari narkoba 

 

 

Dilanjutkan dengan pertanyaan pentingkah mengetahui cara penanganan 

narkoba. Pada Gambar 4.14 hasilnya sebanyak 85% anak menjawab bahwa 

mengetahui cara penanganan narkoba itu penting namun terdapat sebanyak 

15% anak yang menjawab tidak penting. 
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Gambar 4.14 Apakah penting mengetahui cara penanganan narkoba 

 

 

Selanjutnya pertanyaan akan lebih mengarah pada pengembangan game 

yaitu perlunya diketahui apakah responden sebelumnya telah bermain game 

dengan tema anti narkoba. Hasil yang diperoleh dapat dilihat dari Gambar 

4.15 bahwa 100% responden belum pernah bermain game dengan tema anti 

narkoba. 

 

 
Gambar 4.15 Pernah bermain game bertema anti narkoba 

 

 

Jika belum pernah bermain maka pertanyaan selanjutnya menguji 

ketertarikan anak kepada game anti narkoba. Gambar 4.16 menunjukan 

bahwa sebesar 75% responden tertarik untuk bermain game anti narkoba dan 

25% tidak tertarik. 
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Gambar 4.16 Ketertarikan terhadap game anti narkoba 

 

 Selanjutnya melihat ketertarikan responden terhadap game anti narkoba 

dengan tema petualang. Pada Gambar 4.17 menunjukan bahwa sebesar 92% 

anak tertarik terhadap game anti narkoba bertema petualang dan 8% tidak 

tertarik. 

 

 
Gambar 4.17 Ketertarikan terhadap game anti narkoba bertema petualang 

 

 

Selanjutnya mengetahui ketertarikan responden jika ada game anti 

narkoba dengan karakter superhero. Pada Gambar 4.18 menyatakan bahwa 

ketertarikan responden terhadap karakter superhero pada game anti narkoba 

terdapat 72% menjawab tertarik dan 28% menjawab tidak tertarik. 
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Gambar 4.18 Ketertarikan terhadap karakter superhero pada game anti narkoba 

 

Setelah melakukan survei pre-test dan melihat beberapa sumber dari 

berita maupun media lainnya maka diperoleh hasil bahwa anak-anak di usia 

10 hingga 12 tahun atau anak pelajar pada kelas 5 hingga kelas 7 masih ada 

yang belum mengetahui mengenai narkoba baik dari segi bahaya, jenis, cara 

menghindari bahkan pencenggahannya. Oleh sebab itu dirancanglah game 

edukasi anti narkoba dengan nama “Drugs Fighter” sebagai media edukasi 

atau pembelajaran baru untuk anak-anak dalam mengenal narkoba.  

Konsep dari game Drugs Fighter dirancang sebagai game edukasi 

berbasis android dengan sasaran pengguna adalah umur 10-12 tahun, dengan 

begitu nilai yang terkandung pada game ini mudah dipahami serta game 

mudah untuk digunakan. Tema yang diambil dari game Drugs Fighter adalah 

petualangan. Game Drugs Fighter bercerita mengenai superhero yang akan 

melewati beberapa rintangan yang telah dibuat. 



32 

 

 

 

4.1.2 Gameplay dan Alur game 

Dari survei desain game yang dilakukan, tema game petualangan dan 

karakter superhero lebih disukai oleh anak-anak. Maka dirancang desain 

dengan karakter superhero dengan tema petualangan dalam game Drugs 

Fighter.  

Di tampilan awal setelah membuka game Drugs Fighter akan muncul 

nama game dan tombol yang akan mengarah ke bagian menu utama. Pada 

bagian menu utama terdapat beberapa tombol berupa tombol Mulai, Intruksi, 

keluar, sound dan music. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi tombol 

pada menu utama : 

1. Mulai : Ketika menekan tombol Mulai maka akan mengarah ke bagian 

pilih Karakter, dimana pemain dapat menentukan karakter yang 

diinginkan berupa karakter superhero laki-laki dan perempuan. 

Karakter ini mewakili gender pemain game Drugs Fighter. Setelah 

menentukan karakter maka pemain akan mulai masuk pada Level 1 

pada game ini. Terdapat 5 level yang harus dilewati oleh pemain 

hingga akhirnya mencapai Finish : 

1.1 Level 1 

Level utama pada game ini pemain harus melewati 

beberapa rintangan, superhero akan mendapat 10 poin atau nilai 

jika mengenai buah dan daging. Superhero juga akan mendapat 

tambah nyawa jika mengenai telur. Namun jika terkena pil 

narkoba nyawa superhero akan berkurang 1 nyawa dan akan 

muncul Pop Up edukasi berupa materi Bahaya Narkoba. Terdapat 
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musuh pada level ini berupa ulat yang dibuat sesuai dengan tema 

background pada level ini, jika mengenai ulat maka nyawa akan 

berkurang namun jika ulat ini dapat dibunuh dengan cara diinjak 

dan superhero akan mendapat 20 poin dan terdapat juga musuh 

pembawa narkoba yang dapat mengedukasi pemain karena ketika 

superhero tidak menghindari pembawa narkoba maka superhero 

akan melemah dan nyawa akan berkurang. 

1.2 Level 2 

Pada level ini pemain akan disuguhkan dengan background 

yang berbeda dan lebih menarik. Untuk gameplay pada level 2 

terdapat rintangan berupa jurang yang harus dihindari dengan cara 

melompat, jika tejatuh ke jurang maka superhero akan kembali 

pada awal level tersebut. Dan musuh yang pada level ini berupa 

lebah yang susai dengan tema level ini dan masih terdapat 

pembawa narkoba yang harus dihindari. Untuk musuh lebah sama 

seperti ulat yang dapat dibunuh. Pada level 2 jika superhero 

mengenai narkoba maka Pop Up edukasi yang muncul berupa 

jenis-jenis narkoba yang biasa menyebar pada kalangan remaja 

hingga anak-anak. 

1.3 Level 3 

Pada level 3 tema background lebih berwarna dan lebih 

menarik. Di level ini memiliki kesulitan yang lebih dibanding 

level sebelumnya, karena pada level ini rintangan semakin 

bertambah banyak. Musuh yang ada pada level ini berupa ulat, 
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lebah dan pembawa narkoba. Untuk Pop Up edukasi yang muncul 

ketika superhero mengenai narkoba berupa materi cara 

menghindari narkoba dan pencegahan narkoba.  

1.4 Level 4 

Level 4 memiliki gameplay yang berbeda yaitu pada level 

ini superhero akan lompat keatas secara otomatis dan pemain 

hanya perlu menjalankan ke kanan dan ke kiri saja. Gameplay ini 

dirancang supaya pemain merasakan gameplay yang bervariasi 

pada game Drugs Fighter. Dan pada level ini Pop Up edukasi 

ketika mengenai narkoba berupa pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi edukasi yang muncul pada level sebelumnya. Jika 

pemain dapat menjawab benar pertanyaan maka poin akan 

bertambah, dan jika salah maka lompatan superhero semakin 

lemah. 

1.5 Level 5 

Level 5 ini merupakan level terakhir pada game Drugs 

Fighter. Pada level 5 tantangan yang diberikan semakin sulit karena 

terdapat ground yang jatuh dengan sendirinya dan jika superhero 

jatuh atau keluar dari ground maka akan kembali ke awal level 

tersebut. Dan Pop Up edukasi pada level ini masih sama dengan 

level 4 yaitu berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh pemain 

agar mendapatkan poin dan tidak kehilangan nyawa. 

2. Intruksi :  Setelah menekan tombol ini maka akan diarahkan ke 

bagian intruksi menganai cara bermain game Drugs Fighter . Dan 
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terdapat tombol Selanjutnya untuk melanjutkan intruksi dan tombol 

close untuk kembali ke menu utama.  

3. Keluar : Tombol ini berfungsi untuk keluar dari game Drugs Fighter 

dan sebelum keluar akan muncul credit yang berupa sumber dan 

pendukung dalam pembuatan game ini. 

4. Sound : Tombol yang berfungsi untuk menghentikan sound effect 

pada gameplay. 

5. Music : Tombol yang berfungsi untuk menghentikan backsound pada 

gamplay. 

 

Gambar 4.19 Storyboard game Drugs Fighter 

 

4.1.3 Desain asset game 

Desain asset game merupakan salah satu komponen terpenting dalam 

perancangan game. Dengan adanya desain game dapat menarik peminat 

pemain. Desain game sendiri di sesuaikan dengan target pasar pemain. 
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Pada pembuatan desain asset game kali ini menggunakan software 

pendukung Adobe Illustrator CS 6, setelah proses desain maka perlu untuk 

export PNG supaya dapat digunakan pada Construct 2. 

 

4.1.4 Desain Karakter 

Pemilihan superhero dalam desain karakter pada game Drugs Fighter ini 

karena melihat anak-anak menyukai superhero yang memiliki sifat 

pemberani. Pada game ini sifat pemberani yang dimiliki superhero dapat 

mewakilkan pemain untuk memiliki sifat pemberani juga dalam melawan 

narkoba di usia mereka. Warna yang dipilih dalam desain karakter juga di 

sesuaikan dengan karakter anak-anak.  

 
Gambar 4.20 Desain karakter superhero 

 

4.1.5 Desain Background 

 Background merupakan salah satu asset yang wajib ada di setiap 

gameplay, setiap background memiliki informasi atau cerita yang 

menjadikan gameplay menjadi lebih menarik. Pada game Drugs Fighter 

membuat desain background yang bertema taman, perkotaan, dan 

langit. Tema tersebut diambil karena game ini bertema petualangan. 
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 Gambar 4.21 Desain background setiap level 

 

Setiap level pada game Drugs Fighter memiliki background yang 

berbeda dan di sesuaikan dengan gameplay. 

4.1.6 Desain GUI 

Tabel 4.1 Desain GUI dan fungsinya 

 

Tombol Start di tampilan awal setelah 

pemain membuka game Drugs Fighter. 

Tombol Start ini akan mengarah pada 

bagian menu utama pada game ini. 

 

Tombol Mulai yang berfungsi untuk 

memulai game. Pada tombol ini akan 

mengarah ke pemilihan karakter dan setelah 

itu akan mulai game Drugs Fighter pada 

Level 1. 

 

Tombol Intruksi akan mengarahkan pemain 

ke bagian penjelasan mengenai cara bermain 

pada game Drugs Fighter. 

 

Tombol Keluar jika ditekan maka pemain 

akan mengarah ke bagian credit dan yang 

nantinya akan keluar pada aplikasi game ini. 
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Tombol Control untuk mengkontrol 

gerakan player saat berada pada area 

bermain. Terdapat tombol Lompat, Jalan ke 

Kanan dan ke Kiri. 

 

Tombol Close yang terdapat pada bagian 

inturksi yang akan mengarah ke Menu 

Utama. 

 

Tombol Kembali akan muncul bersama Pop 

Up edukasi yang berfungsi untuk kembali ke 

permainan. 

 

Tombol Sound dan Music berguna untuk 

mengaktifkan dan non aktifkan musik dan 

sound effect 

 

Tombol Pause untuk menghentikan 

permainan. 

 

Tombol yang berfungsi untung mengulang 

kembali permain dengan Level dimana 

player Game Over. 

 

Tombol ini berfungsi untuk melanjutkan 

permain ke level selanjutnya 

 

Tombol yang berfungsi untuk kembali ke 

Menu Utama. 

 

 

Ketika player menyentuh asset tersebut 

maka akan muncul Pop Up Lelev 

selanjutnya. 
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4.1.7 Asset Pendukung 

 Asset pendukung merupakan asset pelengkap pada komponen 

desain game. Asset pendukung pada game ini muncul di setiap Level.  

Tabel 4.2 Desain Asset Musuh dan Poin 

 

 

 

Musuh lebah dan ulat ini dapat 

memberikan tambahan 10 poin atau 

nilai jika player membunuh. Dan jika 

hanya mengenai akan mengurangi 

nyawa. Lebah dan ulat menggambarkan 

tema dari background pada beberapa 

Level. 

 

Telur merupakan asset poin yang 

memberikan tambahan nyawa 1 jika 

player mengambilnya. 

 

4.1.8 Pemrograman game 

Pemograman dalam perancangan sebuah game merupakan 

komponen yang sangat penting, karena dengan pemrograman maka 

game akan dapat berjalan dan digunakan dengan layak. Game Drugs 

Fighter dirancang menggunakan software Construct 2, dimana 

kelebihan dari software ini adalah tidak memerlukan pemrograman 

berupa codding dan hanya menggunakan drag and drop program yang 

telah disediakan. Berikut adalah program yang digunakan dalam 

merancang game Drugs Fighter : 
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1. Start / Tampilan Pembuka 

 
Gambar 4.22 Start / Tampilan pembuka 

 

  Tampilan start menampilkan nama game, karakter superhero yang 

menjadi tokoh utama, pembawa narkoba dan buah-buahan.  

 
Gambar 4.23 Pemrograman Start 

 

Global text Sound = “on” berfungsi untuk mengaktifkan sound 

effect pada gameplay. Global text Music = “on” berfungsi mengaktifkan 

musik pada gameplay. On Touch berfungsi jika objek ditekan maka pemain 

akan di arahkan ke gameplay yang dituju. 

2. Menu Utama 

 
Gambar 4.24 Tampilan Menu Utama 

 



41 

 

 

 

Tampilan menu utama memiliki beberapa tombol yang berfungsi 

untuk masuk ke beberapa bagian yaitu Stage bermain, intruksi, keluar, dan 

on/off sound dan music.  

 
Gambar 4.25 Script Menu Utama 

  

Pada program menu utama terdapat program yang berfungsi untuk 

mengkatifkan dan non aktifkan suara.  

3. Instruksi 

 
Gambar 4.26 Tampilan intruksi 

 

Gambar 4.7 merupakan tampilan intruksi cara bermain bagian dari 

tombol intruksi. Berikut adalah program dari bagian intruksi : 
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Gambar 4.27 Script Intruksi 

 

4. Pemilihan karakter 

 
Gambar 4.28 Tampilan Pilih Karakter 

 

Tampilan Pilih karakter akan muncul ketika pemain menekan 

tombol Mulai. Pada bagian ini pemain diharuskan untuk memilih karakter 

yang nantinya akan menjadi karakter atau player dalam permainan. 

 
Gambar 4.29 Script Pilih karakter 
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On tap gesture on object berfungsi ketika pemain telah memilih 

karakter maka player yang muncul pada stage adalah karakter yang dipilih. 

 

5. Stage Level 1, 2 dan 3 

  
 

 
Gambar 4.30 Stage Level 1, 2 dan 3 

 

  Pada stage Level 1,2 dan 3 control player menggunakan tombol 

kanan, kiri dan lompat. Berikut adalah script yang digunakan pada stage 

Level 1,2 dan 3 : 
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Gambar 4.31 Script Level 1,2 dan 3 

 

 

 Fungsi Script : 

1. Global number pause : berfungsi agar gameplay dapat 

diberhentikan sementara ketika dibutuhkan. 

2. Global number nyawa : berfungsi untuk memberikan nyawa pada 

player, angka 5 berarti nyawa yang diberikan sebanyak 5 nyawa 

dalam setiap Level. 

3. Global number gem : berfungsi untuk memberikan nilai atau poin 

pada player setiap mengenai objek poin. 
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4. On Collison with musuh, enemy dan narkoba : berfungsi ketika 

player menyentuh salah satu dari objek tersebut 1 nyawa akan 

berkurang. Terdapat Flash 0n 0.2 off for 3 second yang berarti 

player akan berkedip hingga 3 detik dan kemudian kembali 

normal. Dan untuk script Set Platform maximum speed to 100 

berfungsi untuk mengurangi kecepatan jalan player. 

5. Musuh, enemy is on screen : berfungsi ketika layar stage dimulai 

maka objek akan bergerak dengan sendirinya sesuai animasi. 

6. On collison with buah dan daging : berfungsi ketika player 

menyentuh buah dan daging maka nilai bertambah sebanyak 10. 

Destroy berfungsi untuk menghilangkan objek setelah disentuh. 

7. On collison with telur : berfungsi ketika player menyentuh telur 

maka 1 nyawa bertambah dengan menggunakan fungsi Add 1 to 

Nyawa. 

8. System Nyawa < 0 : berfungsi ketika nyawa pada player 0 maka 

akan muncul Pop Up Game Over. 

9. On collison with Drugs : berfungsi ketika player menyentuh pil 

narkoba maka nyawa akan berkurang, dan terdapat  fungsi yang 

akan memunculkan Pop Up edukasi. 

10. On collison with pintu, next level : berfungsi ketika player 

menyentuh objek tersebut maka plyaer akan muncul Pop Up untuk 

melanjutkan ke level selanjutnya. 
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6. Stage 4 dan 5 

 

 

 
Gambar 4.32 Tampilan Level 4 dan 5 

 

  Pada Level 4 dan 5 ada perubahan dalam gameplay yaitu pada 

level ini player akan otomatis lompat dan pemain hanya perlu menggunakan 

control kanan dan kiri untuk menjalankan player. Berikut adalah script pada 

level 4 dan 5 :  
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Gambar 4.33 Script Level 4 dan 5 

 

 

Fungsi script :  

1. MinScrool : berfungsi agar layout Y dapat melebihi layout layar 

sebenarnya atau memberikan ukuran layout Y baru sesuai 

kebutuhan. 

2. Player, Y > ViewportBottom(“Game”) invert Is on-screen : 

berfungsi ketika player tidak berada pada kamera atau layout maka 

akan restart layout. 

3. System Every tick set scroll Y to MinScrool : berfungsi agar kamera 

mengikuti player. 

 

4.2 Konsep Penyampaian 

4.2.1 Desain asset edukasi 

Pada game ini edukasi yang disampaikan terdapat 3 cara : 
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a. Dalam bentuk art : 

1) Pembawa narkoba 

 

 

Gambar 4.34 Karakter musuh pembawa narkoba 

 

 

Pembawa narkoba menjadi salah satu musuh yang harus 

dihindari oleh player. Jika player terkena pembawa narkoba, maka 

nyawa akan berkurang 1 dan kecepatan player akan melemah. 

Pembawa narkoba muncul pada level 1,2 dan 3. Pembawa narkoba 

ini juga salah satu edukasi pada game ini. Memberi pesan kepada 

pemain jika harus menghindari pecandu narkoba. 

2)  Pil narkoba 

 
Gambar 4.35 Asset musuh pil narkoba  

 

Pil narkoba akan mengurangi nyawa superhero. Dan jika 

terkena pil narkoba maka akan muncul Pop Up edukasi berupa 

materi bacaan pada Level 1,2,3 dan tanya jawab pada Level 4,5. 

3)  Buah dan daging 

 
Gambar 4.36 Aasset buah dan daging 
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Buah dan daging merupakan asset poin sebesar 10 poin untuk 

player. Asset ini dipilih juga untuk mengedukasi pemain supaya 

lebih menyukai makanan sehat. 

 

b.  Dalam bentuk Pop Up baca : 

1) Level 1 

Gambar 4.37 merupakan tampilan Pop Up edukasi pada Level 1 

berupa materi baca mengenai bahaya narkoba.  

 
Gambar 4.37 Pop Up edukasi Level 1 

2) Level 2 

 

Gambar 4.38 merupakan Pop Up edukasi berupa beberapa gambar 

narkoba. 

 
Gambar 4.38 Pop Up edukasi Level 2 
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3) Level 3 

 

Gambar 4.39 merupakan Pop Up edukasi pada Level 3, di level ini 

pop up edukasi akan ada 2 materi yaitu cara menghindari narkoba 

dan cara penanganan narkoba. 

 

 
Gambar 4.39 Pop Up edukasi Level 3 

 

c. Dalam bentuk Pop Up tanya jawab : 

1) Level 4 

 
Gambar 4.40 Pop up edukasi tanya jawab 
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Pada level 4 pop up berupa tanya jawab mengenai materi yang di 

dapat pada Level 1. 

2) Level 5 
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Gambar 4.41 Pop Up edukasi Level 4 dan 5 

 

Pada level 5 ini pop up edukasi berupa pertanyaan berhubungan 

dengan materi di level 2 dan 3. Jika jawaban benar maka akan muncul 

pop up pemberitahuan jawaban benar dan akan menambah 20 poin, jika 

jawaban salah maka akan muncul pemberitahuan jawaban salah dan 

player akan melemah dan menjadi kurus dalam beberapa detik. 

4.2.2 Pemrograman  

 
Gambar 4.42 Script Pop Edukasi Level 1,2 dan 3 

 

 

  Gambar 4.42 merupakan script pop up edukasi untuk level 1,2 dam 

3. Player on collision with Drugs – Drugs Destroy maka ketika player 

menyentuh asset drugs seketika asset drugs akan menghilang. System Set 

layer Popup visible akan memunculkan pop up. System Set time scale to 0 

ketika Pop Up muncul gameplay berhenti. On touched Back2 set invisible 
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ketika pemain menekan tombol kembali maka Pop Up akan hilang dan 

System set time to 1.0 berguna untuk menjalankan kembali gameplay. 

 

 
Gambar 4.43 Script Pop Up edukasi Level 4 dan 5 

 

  Gambar 4.43 merupakan script pada level 4 dan 5. Fade start 

berfungsi memberikan efek hilang pada pop up benar dan salah setelah 

menjawab pertanyaan. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian di peroleh setelah perancangan game selesai dan 

kemudian kembali melakukan survei berupa kuesioner sebagai bahan uji. 

Pengisian kuesioner oleh responden yang sebelumnya telah melakukan pre-test 

dan menjalankan game Drugs Fighter. Dari hasil penelitian akan dapat dilihat 

penelitian berhasil atau tidak.  

Di awal pertanyaan post test terdapat pertanyaan yang menjadi bahan 

perbandingan dari soal pre test mengenai pengetahuan tentang narkoba, berikut 

adalah hasil perbandingan dari jawaban responden : 

 



55 

 

 

 

 
Gambar 4.44 Diagram perkembangan pengetahuan tentang narkoba 

 

 Gambar 4.44 menunjukan bahwa terdapat perkembangan mengenai 

pengetahuan anak tentang narkoba setelah bermain game Drugs Fighter. 

Pengetahuan yang berkembang meliputi bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba, 

cara menghindari narkoba dan cara penanganan narkoba. 

Selanjutnya untuk menguji apakah responden tahu tujuan yang ingin 

disampaikan oleh perancang game pada game ini, diperoleh hasil dalam bentuk 

data prosentase pada Gambar 4.45. 

 
Gambar 4.45 Mengetahui tujuan yang ingin disampaikan oleh perancang game 
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Dapat dilihat bahwa 85% responden menjawab mengetahui tujuan yang 

ingin disampaikan oleh perancang game dalam game Drugs Fighter dan hanya 

15% responden yang menjawab tidak. Selanjutnya untuk menguji apakah 

responden semakin menyukai makanan sehat berupa buah dan daging, maka 

diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Gambar 4.46. 

 

 
Gambar 4.46 Perkembangan anak suka konsumsi makanan sehat 

 

Dapat dilihat dari diagram perkembangan pada Gambar 4.46 bahwa 

terdapat kenaikan minat anak untuk mengkonsumsi buah dan daging dan 

semakin banyak yang mengetahui jika mengkonsumsi buah dan daging lebih 

baik dari narkoba. Selanjutnya pada Gambar 4.47 untuk mengetahui seberapa 

penting responden tahu mengenai narkoba setelah bermain game Drugs 

Fighter. 

 
Gambar 4.47 Pentingnya mengetahui tentang narkoba 
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Pada Gambar 4.47 menunjukan adanya kenaikan setelah bermain game 

Drugs Fighter bahwa responden semakin menganggap penting pengetahuan 

mengenai narkoba. Selanjutnya responden diberikan pertanyaan apakah mereka 

tertarik untuk bermain game Drugs Fighter lagi, maka diperoleh hasil yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.48. 

 
Gambar 4.48 Ketertarikan bermain game Drugs Fighter 

 

Gambar 4.48 bahwa sebesar 92% persen dari 40 responden yang 

menjawab tertarik untuk bermain lagi dan hanya 8% yang menjawab tidak. 

Pada Gambar 4.49 sebesar 82% responden memberi tanggapan bahwa 

menyukai tema gambar pada setiap level, dan hanya 18% yang menjawab tidak 

menyukai. 

 

 
Gambar 4.49 Menyukai tema gambar pada setiap Level game Drugs Fighter 
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Selanjutnya untuk menguji seberapa suka responden yang menyukai 

karakter superhero pada game, pada Gambar 4.50 merupakan hasil data dari 

jawaban soal pretest dan posttest. 

 
Gambar 4.50 Kesukaan pada karakter superhero di game 

 

Dapat dilihat hasil yang di dapat dari pretest ke posttest menunjukan 

adanya peningkatan dari yang sebelumnya 29 responden yang menyukai 

karakter superhero pada game menjadi 34 responden ketika sudah bermain 

game Drugs Fighter.  

Selanjutnya untuk menguji tingkat kesulitan dalam bermain game Drugs 

Fighter, maka responden diberikan pertanyaan berupa seberapa sulit game 

dimainkan dan apakah pada setiap level memiliki kesulitan yang meningkat. 

Pada Gambar 4.51 memperlihatkan hasil data responden.  

 
Gambar 4.51 Kesulitan bermain pada game Drugs Fighter 
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Hasil responden menyatakan bahwa sebanyak 16 responden memberi 

tanggapan game Drugs Fighter sulit untuk dimainkan dan 24 sisanya 

beranggapan tidak sulit untuk bermian game Drugs Fighter. Sedangkan hasil 

data pada pertanyaan mengenai peningkatan kesulitan pada setiap level 

menyatakan bahwa sebanyak 27 responden menjawab adanya peningkatan 

kesulitan pada setiap level dan 13 responden menjawab tidak. 

Untuk menguji tanggapan responden terhadap setiap level yang ada pada 

game Drugs Fighter, maka diberikan pertanyaan meliputi pengetahuan yang 

baru tentang narkoba setelah bermain game Drugs Fighter, sulitkah melewati 

rintangan pada setiap level dan menjawab pertanyaan mengenai narkoba pada 

level 4 dan 5. Pada Gambar 4.52 melihatkan hasil responden. 

 
Gambar 4.52 Tanggapan pada setiap Level 

 

Pada Gambar 4.52 memperlihatkan hasil bahwa sebanyak 37 responden 

memberikan tanggapan mendapatkan pengetahuan baru di setiap level 

mengenai narkoba setelah bermain game Drugs Fighter dan sebanyak 3 

responden menjawab tidak. Lalu pada pertanyaan berikutnya hasil yang dapat 

dilihat sebanyak 18 responden memberi tanggapan bahwa sulit melewati 

rintangan pada setiap level dan 22 responden menjawab tidak. Selanjutnya 
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untuk menjawab pertanyaan edukasi yang ada pada Level 4 dan 5 sebanyak 14 

responden menjawab sulit untuk menjawab dan 26 menjawab tidak. 

Selanjutnya responden diberikan pertanyaan mengenai ketertarikan pada 

assset game Drugs Fighter meliputi gambar, musik, cerita, warna dan 

tantangan. Pada gambar 4.53 merupakan hasil yang diperoleh dari responden. 

 

 
Gambar 4.53 Ketertarikan pada asset game 

 

Pada Gambar 4.53 menunjukan beberapa data yang diperoleh dari 

responden. Pada pertanyaan mengenai ketertarikan gambar game Drugs 

Fighter sebanyak 38 responden menyukai dan hanya 2 responden yang tidak 

menyukai. Lalu pada pertanyaan mengenai ketertarikan musik pada  game 

Drugs Fighter sebanyak 32 responden menjawab tertarik dan 8 responden 

sisanya menjawab tidak. Pada pertanyaan mengenai ketertarikan terhadap 

cerita yang ada pada game Drugs Fighter sebanyak 31 responden menyatakan 

tertarik dan hanya 9 responden yang menyatakan tidak tertarik. Selanjutnya 

pada pertanyaan ketertarikan terhadap warna pada game sebanyak 37 
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responden memberikan tanggapan tertarik dan hanya 3 responden menjawab 

tidak tertarik. Kemudian pada pertanyaan apakah tantangan pada game menarik 

diperoleh sebanyak 28 responden menjawab tertarik dan 12 responden 

menjawab tidak tertarik.  

Selanjutnya pertanyaan terakhir yang diberikan kepada responden “apakah 

kamu akan mengajak teman-temanmu untuk bermain game Drugs Fighter”, 

pertanyaan ini merupakan bahan uji yang terakhir yang dapat menunjukan 

kepuasan responden dalam bermain game Drugs Fighter. Pada gambar 4.54 

merupakan hasil yang diperoleh dari responden. 

 
Gambar 4.54 Ketertarikan untuk mengajak teman bermain 

 

Pada Gambar 4.54 memperlihatkan bahwa sebanyak 70% responden 

tertarik untuk mengajak teman-temannya bermain game Drugs Fighter dan 

30% responden menjawab tidak. Dapat diartikan bahwa adanya kepuasan 

responden dalam bermain game Drugs Fighter sehingga responden tertarik 

untuk mengajak teman-temannya untuk bermain.  

Dari hasil survei menggunakan kuesioner posttest dapat disimpulkan 

bahwa game Drugs Fighter memberikan dampak positif kepada responden. 
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Dengan game Drugs Fighter anak-anak semakin mengetahui  narkoba baik dari 

bahaya, jenis-jenis, cara menghindari hingga cara penanganan narkoba. Game 

Drugs Fighter menjadikan pembelajaran mengenai narkoba semakin menarik 

dan lebih diminati oleh anak-anak. 


