BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Konsep Game
4.1.1 Survey Pre-Test
Sebelum mulai perancangan game, dilakukan survei berupa kuesioner
kepada 40 responden dan mewawancarai beberapa guru di sekolah dasar,
untuk mengetahui rancangan game seperti apa yang dibutuhkan responden
dan seberapa jauh mengetahui cara merawat fasilitas sekolah. Melihat pada
bab 1 bahwa Indonesia menjadi negara terbanyak kedua pengguna game
Android, sehingga dibuatlah game berbasis Android.
Dari hasil pengisian kuesioner pre-test dengan pertanyaan Apakah
kamu merapikan alat kebersihan di kelasmu saat tidak tertata rapi? oleh
responden didapat jawaban tidak dari 17 responden dari total 40 responden.
Terlihat pada gambar. 4.1 di bawah ini diagram persentasenya.

Merapikan alat kebersihan yang
berantakan di kelas

YA

43%
57%

TIDAK

Gambar 4.1 Diagram Persentase Anak Merawat Alat Kebersihan
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Dilanjutkan dengan pertanyaan apakah kamu meletakkan ke tempat
semula saat alat peraga di kelasmu miring atau jatuh? oleh responden didapat
jawaban tidak dari 23 responden.

Meletakkan ke tempat semula
saat alat peraga tidak rapi

42%

YA
TIDAK

58%

Gambar 4.2 Diagram Persentase Anak Merawat Alat Peraga

Lalu dilanjutkan dengan pertanyaanapakah saat melihat buku
berserakan di perpustakaan, kamu meletakkan pada tempatnya? oleh
responden didapat jawaban tidak dari 21 responden.

Meletakkan ke tempat semula,
saat melihat buku berserakan

47%
53%

YA
TIDAK

Gambar 4.3 Diagram Persentase Anak Merawat Buku-Buku di Sekolah

Setelah itu dengan pertanyaan apakah kamu segera mengambil dan
membuangnya ke tempat sampah saat ada botol atau gelas plastik bekas
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minuman berserakan di sekitarmu? oleh responden didapat jawaban tidak dari
24 responden.

Membuang ke tempat sampah saat
ada botol/gelas plastik bekas
minuman

40%
60%

YA
TIDAK

Gambar 4.4 Diagram Persentase Anak Membuang Sampah Bekas Minuman

Dilanjutkan dengan pertanyaan apakah kamu segera mengambil dan
membuangnya ke tempat sampah saat ada sampah kertas berserakan di lantai?
oleh responden didapat jawaban tidak dari 23 responden.

Membuang ke tempatnya saat
ada sampah kertas

42%
58%

YA
TIDAK

Gambar 4.5 Diagram Persentase Anak Membuang Sampah Kertas

Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan apakah kamu merapikannya saat
vas bunga atau hiasan di meja guru berantakan? oleh responden didapat
jawaban tidak dari 24 responden.
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Merapikan vas bunga / hiasan di
meja guru yang berantakan

40%

YA
TIDAK

60%

Gambar 4.6 Diagram Persentase Anak Merawat Meja Guru

Setelah itu dengan pertanyaan saat kamu melihat kotoran/noda yang
bisa dibersihkan dengan mengelapnya, apakah kamu mengelapnya? oleh
responden didapat jawaban tidak dari 23 responden.

Mengelap jika melihat
kotoran/noda

42%
58%

YA
TIDAK

Gambar 4.7 Diagram Persentase Anak Peduli Lingkungan

Dilanjutkan dengan pertanyaan apakah kamu segera mengambil dan
membuangnya ke tempat sampah saat ada sampah bekas makanan berserakan
di sekitarmu? oleh responden didapat jawaban tidak dari 19 responden.
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Membuang ke tempat sampah
saat ada sampah bekas makanan

YA

48%
52%

TIDAK

Gambar 4.8 Diagram Persentase Anak Membuang Sampah Bekas Makanan

Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan saat ada plester bekas luka
berserakan, apakah kamu segera mengambil dan membuangnya ke tempat
sampah? oleh responden didapat jawaban tidak dari 28 responden.

Membuang ke tempat sampah
saat ada plester bekas luka

30%
70%

YA
TIDAK

Gambar 4.9 Diagram Persentase Anak Membuang Sampah Plester Bekas Luka

Selanjutnya dengan pertanyaan saat ada kulit buah berserakan, apakah
kamu

segera mengambil dan membuangnya ke tempat sampah? oleh

responden didapat jawaban tidak dari 24 responden.
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Membuang ke tempat sampah
saat ada kulit buah berserakan

40%

YA
TIDAK

60%

Gambar 4.10 Diagram Persentase Anak Membuang Kulit Buat Berserakan

Setelah itu dengan pertanyaan apakahkamu mencuci piring setelah
makan? oleh responden didapat jawaban tidak dari 19 responden.

Mencuci piring setelah makan

YA

48%
52%

TIDAK

Gambar 4.11 Diagram Persentase Anak Mencuci Piring Bekas Makan

Dilanjutkan dengan pertanyaan apakah kamu membersihkannya saat
di ruang sekolahmu terdapat sarang laba-laba? oleh responden didapat
jawaban tidak dari 29 responden.
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Membersihkan saat di ruang
sekolah ada sarang laba-laba

27%

YA
TIDAK

73%

Gambar 4.12 Diagram Persentase Anak Merawat dari Sarang Laba-Laba

Lalu dengan pertanyaan saat di ruang UKSmu terdapat alat kesehatan
seperti stetoskop/alat tensi terletak tidak pada tempatnya, apakah kamu
meletakkan pada tempatnya? oleh responden didapat jawaban tidak dari 26
responden.

Meletakkan pada tempatnya
jika alat kesehatan seperti
stetoskop/alat tensi berserakan

35%
65%

YA
TIDAK

Gambar 4.13 Diagram Persentase AnakMerawat Alat Kesehatan di UKS

Selanjutnya dengan pertanyaan saat di ruang UKSmu terdapat tempat
obat dan terletak tidak pada tempatnya, apakah kamu meletakkan pada
tempatnya? oleh responden didapat jawaban tidak dari 29 responden.
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Meletakan pada tempat semula
jika tempat obat tidak rapi

27%

YA
TIDAK

73%

Gambar 4.14 Diagram Persentase AnakMerapikan Tempat Obat di UKS

Setelah itu dengan pertanyaan saat di ruang UKSmu terdapat
obat/bekas alat suntik berserakan di lantai, apakah kamu segera mengambil
dan membuangnya pada tempat sampah? oleh responden didapat jawaban
tidak dari 28 responden.

Membuang ke tempat sampah
jika ada obat/bekas alat suntik
berserakan

30%
70%

YA
TIDAK

Gambar 4.15 Diagram Persentase Anak Membuang Sampah Bekas Suntik/Obat

Dilanjutkan dengan pertanyaan apakah kamu segera mengambil dan
membuangnya ke tempat sampah saat ada dedaunan berserakan di halaman
sekolahmu? oleh responden didapat jawaban tidak dari 33 responden.
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Membuang ke tempat sampah
saat ada dedaunan berserakan di
halaman sekolah
17%

YA
TIDAK

83%

Gambar 4.16 Diagram Persentase Anak Merawat Halaman Sekolah

Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan apakah kamu membuangnya ke
tempat sampah saat ada sampah plastik kresek di halaman sekolahmu? oleh
responden didapat jawaban tidak dari 21 responden.

Membuang ke tempat sampah
saat ada sampah plastik kresek di
halaman sekolah

47%
53%

YA
TIDAK

Gambar 4.17 Diagram Persentase Anak Membuang Sampah Kresek

4.2 Pemrograman Game
Game The Hero School dibuat menggunakan aplikasi Construct 2.
Dalam construct 2 bahasa pemrograman yang digunakan adalah C#.
Berikut adalah beberapa script dalam pembuatan game The Hero
School. Pemograman sangan dibutuhkan dalam perancangan sebuah
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game karena dengan pemrograman, game dapat berjalan dan digunakan
sesuai keinginan perancang.
Pada gambar 4.30 di bawah menunjukkan tampilan utama game
The Hero School. Dengan ilustrasi bangunan sekolah, bus sekolah, dan
judul game menjelaskan bahwa game berlatar belakang di sekolah.

Gambar 4.30 Tampilan Awal

Tampilan utama ini dirancang dengan script dalam construct 2
seperti gambar di bawah ini. Global text Music = “on” berfungsi
mengaktifkan latar musik pada gameplay. Script system-every tickprimary landscape berfungsi untuk mengunci layar game agar posisi
tetap landscape. On Touch berfungsi jika objek tombol play ditekan
maka pemain akan di arahkan ke menu pemilihan karakter.

Gambar 4.31 Pemrograman Untuk Tampilan Awal
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Seperti gambar 4.32 di bawah ini menunjukkan tampilan pemilihan
karakter. Dengan memilih anak sekolah dasar sebagai karakter dalam
game, dengan berkelamin perempuan dan laki-laki.

Gambar 4.32 Tampilan Pilih Karakter

Menu ini dirancang dengan scripton touch object berfungsi
memberi fungsi pada objek sehingga jika objek karakter ditekan maka
pemain akan menggunakan karakter sesuai yang dipilih pada game dan
di arahkan ke menu utama dengan muncul pop up pengenalan game.

Gambar 4.33 Pemrograman Untuk Pilih Karakter

Pada gambar 4.34 menunjukkan tampilan pop up pengenalan
game. Agar pemain mengetahui garis besar dari game The Hero
School.Untuk melanjutkan permainan, pemain harus tutup pop up
dengan tekan tanda silang di kanan atas. Seperti pada gambar di bawah
ini.
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Gambar 4.34 Tampilan Pengenalan Game

Pada program ini perancang membuat variabel bernama show.
Variabel tersebut akan diisi kondisi-kondisi dan posisi pertama
keluarnya pop up hingga tertutup karena objek silang. Perancang
menambahkan plugin Lite Tween agar gerakan pop up menjadi halus.

Gambar 4.35 Pemrograman Popup Pengenalan

Selanjutnya saat pop up tertutup dan akan terlihat menu utama
seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar 4.36 menunjukkan
tampilan menu utama. Menu ini berisi ruang-ruang yang ada di sekolah
sesuai level permainan dari kelas hingga taman bermain.
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Gambar 4.36 Tampilan Menu Utama

Menu utama dirancang dengan script dalam construct 2 sebagai
berikut:Is touching object berfungsi memberi fungsi pada objek saat
objek yang dituju ditekan maka pemain akan di arahkan ke tampilan
yang sudah diprogram selanjutnya. Misal jika pemain tekan ruang kelas
maka akan masuk ke dalam ruang kelas karena objek kelas sudah di
program menuju ke dalam ruang.

Gambar 4.37 Pemrograman Untuk Menu Utama

Seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar 4.38 menunjukkan
tampilan dalam kelas.Menu ini berisi keadaan kelas yang perlu

51

penanganan pemain untuk merawat fasilitas sekolah dengan waktu 60
detik.

Gambar 4.38 Game Play Level 1

Gameplay ini dirancang dengan scriptGlobal number score
berfungsi memberi fungsi memberikan nilai atau poin tiap berhasil
merawat objek yang ditentukan. Global number bgtime berfungsi untuk
menentukan waktu permainan dengan satuan detik/second. Ilustrasi
waktu yang digunakan yaitu menggunakan tiledbackground. Sehingga
saat 60 detik waktu berjalan, objek tiledbackground akan berkurang.
Cara bermain game The Hero School yaitu dengan drag and drop.
Dalam perancangan game dibutuhkan asset yang sama dengan opacity
yang berbeda pada asset barang yang harus diletakkan tempat semula.
Cara kerja script drag and drop, misal ada pigura atau alat peraga lain
yang miring diibaratkan objek A opacity 100% dan pigura atau alat
peraga yang sudah terletak dengan baik di tempat semula diibaratkan
objek B opacity 60%. Dan objek B dengan opacity 100% diibaratkan
objek C. Objek A menggunakan behavior drag and drop yang sudah ada
di construct 2, dan objek C menjadi satu animation dengan objek B
sehingga dalam objek B terdapat dua animation yaitu objek B dan C.
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Jika objek A didrag pada objek B maka hasil akhir menjadi objek C.
Setelah berhasil dibuktikan dengan partikel bintang yang keluar pada
objek dan poin bintang yang bertambah.

Gambar 4.39 Pemrograman Game Play

Apabila waktu habis akan muncul pop up score secara otomatis
seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar 4.40 menunjukkan
tampilan score bintang. Contoh pop up score jika tidak dapat
menyelesaikan game sehingga harus mengulang kembali. Pemain dapat
melanjutkan ke tahap selanjutnya jika mendapat bintang 2 dan 3.
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Gambar 4.40 Reward Bintang

Pop up ini dirancang dengan script system > bgtime 0 > system
> score visible yaitu jika variabel bgtime 0 maka pop up score akan
muncul. Lalu pada On Touch berfungsi jika objek tombol next ditekan
maka pemain akan di arahkan ke laman selanjutnya dan jika objek
restart ditekan maka pemain akan mengulang permainan sebelumnya.
Script selanjutnya memrogram bintang keluar sesuai poin yang didapat.
Jika total 10 objek yang harus diselesaikan maka 10 adalah bintang 3,
kurang dari 10 hingga 6 adalah bintang 2, kurang dari 6 hingga 3
adalah bintang 1 dan sisanya adalah bintang 0.
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Gambar 4.41 Pemrograman Reward Bintang

4.3 Dampak Game
Dari hasil survei menggunakan kuesioner post-test

dan wawancara

dengan guru dapat disimpulkan bahwa game The Hero School memberikan
dampak positif kepada responden. Antara lain anak-anak menjadi lebih tahu
cara merawat fasilitas sekolah, membantu anak lebih tertarik dalam
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pembelajaran KPDL(Kepedulian Pada Diri dan Lingkungan) bab merawat
kelas dan sekolah, dan mengetahui dampak dari merawat fasilitas

4.4 Hasil Penelitian
Hasil penelitian dapat diperoleh setelah game selesai dibuat. Kemudian
kembali melakukan survei berupa kuesioner sebagai bahan uji. Pengisian
kuesioner oleh responden yang sebelumnya telah melakukan pre-test dan
menjalankan game The Hero School. Dari hasil penelitian akan dapat dilihat
penelitian berhasil atau tidak.
Gambar 4.42 menunjukan bahwa mayoritas responden mengetahui
pentingnya merawat fasilitas sekolah. Terlihat 82% dari responden menjawab
iya dan hanya 18% yang menjawab tidak mengetahui pentingnya merawat
fasilitas sekolah. Maka terdapat perkembangan mengenai pengetahuan anak
tentang merawat fasilitas setelah bermain game The Hero School.

Tahu Pentingnya Merawat
Fasilitas Sekolah
18%

YA
82%

TIDAK

Gambar 4.42 Diagram Pengetahuan Tentang PentingnyaMerawat Failitas Sekolah

Selanjutnya untuk menguji apakah responden lebih paham cara merawat
fasilitas sekolahyang dijelaskan dalamgame ini, diperoleh hasil dalam bentuk
grafik pada Gambar 4.43. Dapat dilihat bahwa sebelumnya, 23 dari 40
responden menjawab tidak tahu atau tidak paham cara merawat. Namun
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setelah responden memainkan game The Hero School, jumlahnya berkurang
menjadi 3 dari 40 responden. Jumlah tersebut membuktikan bahwa game The
Hero School dapat menjadi media pembelajaran yang membuat pemain
menjadi lebih tahu atau paham dari sebelumnya sesuai tujuan perancang
game.
Pemahaman Anak Cara Merawat Fasilitas
Sekolah
LEBIH TAHU
(post)
TAHU (pre)
0
YA
TIDAK

10
TAHU (pre)
17
23

20

30
LEBIH TAHU (post)
37

40

3

Gambar 4.43 Grafik Pemahaman Anak Cara Merawat Sebelum dan Sesudah Bermain

Selanjutnya untuk menguji apakah game The Hero School sesuai untuk
menjadi media praktek merawat fasilitas sekolah. Dapat dilihat dari diagram
pada Gambar 4.44 bahwa 90% responden merasa dengan memainkan game
The Hero School memudahkan mereka dalam mempraktekan merawat
fasilitas sekolah.

Memudahkan Anak Dalam
Praktek Merawat Fasilitas
10%
YA
90%

TIDAK

Gambar 4.44 Diagram Memudahkan Anak Dalam Mempraktekan Merawat
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Lalu untuk mengetahui seberapa responden tahu mengenai dampak jika
merawat fasilitas sekolah setelah bermain game The Hero School. Pada
Gambar 4.45 menunjukan persentase 90% responden mengetahui dampak
jika merawat fasilitas sekolah.

Tahu Dampak Merawat
Fasilitas Sekolah
10%
YA
90%

TIDAK

Gambar 4.45 Diagram Mengetahui Dampak Merawat Failitas Sekolah

Selanjutnya untuk menguji game The Hero School mudah dimainkan
atau tidak, maka dibuatlah pertanyaan berikut dengan jawaban berupa data
persentase. Dapat dilihat dari Gambar 4.46 bahwa sebesar 77% responden
menjawab game The Hero School mudah saat dimainkan dan 23% responden
menjawab tidak. Setelah mengetahui hasilnya, perancang game ingin
mengetahui kesulitan apa yang didapat responden saat bermain game The
Hero School.

Kemudahan Game Saat
Dimainkan
23%

YA
77%

TIDAK

Gambar 4.46 Diagram Kemudahan Memainkan Game The Hero School
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Pertanyaan tersebut antara lain apakah ada kesulitan tiap levelnya, alur
gamenya (permainan) dan komik pada game. Dari pertanyaan itu, dapat
diolah menjadi grafik di bawah ini. Pada Gambar 4.47 menunjukkan sebesar
34 dari 40 responden menjawab ya (kesulitan) pada tiap levelnya dan sisanya
menjawab tidak. Lalu 23 dari 40 responden menjawab tidak (kesulitan) pada
permainan dalam game dan sisanya menjawab ya (kesulitan). Serta pada
komik 21 dari 40 responden menjawab tidak dan sisanya menjawab ya
(kesulitan).

Kesulitan pada game
the hero school
Baca Komik
Permainan
Naik Level
0
TIDAK
YA

10
Naik Level
6

20
Permainan
23

34

17

30
40
Baca Komik
21
19

Gambar 4.47 Menyukai tema gambar pada setiap Level game The Hero School

Selanjutnya untuk menguji seberapa suka responden dengan asset game
The Hero School, pada Gambar 4.48 merupakan hasil data dari jawaban soal
post-test. Dalam asset game The Hero School terdapat karakter, gambar,
warna, musik, alur game dan komik yang akan disurvei seberapa ketertarikan
pada asset game. Dapat dilihat hasil yang ditunjukan dari gambar di atas. Dari
40 responden yang menjawab ya pada karakter 32 responden, lalu pada
gambar 38 responden, pada warna 37 responden, pada musik 33 responden,
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pada alur game 30 responden, dan pada komik 30 responden. Dengan begitu
dapat disimpulkan bahwa responden sebagian besar menyukai asset game ini.

Ketertarikan Pada Asset Game
Komik
Alur Game
Musik
Warna
Gambar
Karakter
0
Karakter
TIDAK
8
YA

32

10
Gambar
2

Warna
3

20

38

37

30
40
Musik Alur Game Komik
7
10
10
33

30

30

Gambar 4.48 Grafik Ketertarikan Pada Asset Game

Selanjutnya untuk mengetahui keminatan dalam bermain game The Hero
School kembali, maka responden diberikan pertanyaan adakah keinginan
memainkan game The Hero School kembali. Pada Gambar 4.49 menunjukkan
hasil olahan data dari jawaban responden. Hasil responden menyatakan
bahwa sebanyak 67% menjawab ya akan bermain kembali. Dan sisanya 33%
menjawab tidak berminat untuk bermain kembali.

Ketertarikan Bermain Kembali

33%

YA
67%

TIDAK

Gambar 4.49 Ketertarikan bermain game The Hero School
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Selanjutnya pertanyaan terakhir yang diberikan kepada responden
“apakah kamu akan mengajak teman-temanmu untuk bermain game The Hero
School”, pertanyaan ini merupakan bahan uji yang terakhir yang dapat
menunjukan kepuasan responden dalam bermain game ini. Pada Gambar 4.50
memperlihatkan bahwa sebanyak 65% responden tertarik untuk mengajak
teman-temannya bermain game The Hero School dan 65% responden
menjawab ya. Dapat diartikan bahwa adanya kepuasan responden dalam
bermain game The Hero School sehingga responden tertarik untuk mengajak
teman-temannya untuk bermain.

Ketertarikan Mengajak
Teman Memainkannya

35%

YA
65%

TIDAK

Gambar 4.50 Ketertarikan untuk mengajak teman bermain

Untuk lebih meyakinkan, perancang melakukan wawancara dengan guru
responden. Tabel di bawah merupakan beberapa jawaban setelah perancang
game mewawancarai beberapa guru sekolah dasar sebagai salah satu bahan uji
yang dapat menunjukan kondisi sehari-hari saat anak mendapatkan pelajaran di
sekolah dan respon anak saat adanya media pembelajaran dengan game The
Hero School.
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Tabel 4.2 Hasil Wawancara Guru

Nama

Soal
Ajeng Epilla, S.Pd

Rizky Yuli F. S.Pd

Rina Desika, S.Psi

Sangat penting,

Penting sekali, karena

Wajib bagi warga

karena untuk

butuh untuk KBM maka

sekolah, karena

menunjang kemajuan

harus menggunakan

dengan adanya

belajar mengajar.

sebaik-baiknya dan

fasilitas sekolah

Sehingga perlu

mengembalikan di tempat

sangat membantu

dirawat.

semula.

proses KBM.

Pentingnya
merawat
fasilitas sekolah
bagi warga
sekolah

Beri pemahaman yang ada

Cara
Gunakan media dan

Lihat karakteristik
di

menumbuhkan

sekitar

lingkungan

metode pembelajaran,

individu, dan menarik
sambil bermain, sehingga

semangat siswa
dan pendekatan

perhatian mereka
secara langsung anak bisa

agar lebih
pembelajaran yang

dengan hal-hal yang
berfikir

memahami

dengan

realita

tepat.

mereka sukai.
yang ada.

pembelajaran

Kadang anak kurang
Tergantung kondisi
Sangat antusias

memahami materi yang

Respon siswa

menggunakan media

disampaikan, dengan alat

saat diberikan

pembelajaran tersebut

peraga/media

pelajaran

dan merespon dengan

pembelajaran ini mereka

baik.

lebih ceria dan

dan karakter anak
saat itu. Kadang
senang dan merespon
dengan baik, kadang
juga sulit.
bersemangat ingin tahu
Di usia mereka yang tidak
Kendala yang

Kemampuan yang

Siswa tidak
bisa dibayangkan

dikeluhkan

kurang baik dalam

bersemangat
kemauannya apa, dan saat

siswa saat

akademis dan

mengikuti pelajaran
murid tidak berkeinginan

diberikan

interaktif, sulit untuk

karena pelajaran yang
atau unmood menerima

pelajaran

memahami pelajaran

abstrak tidak konkrit.
pelajaran
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Game ini
Cukup membantu,
Game ini cukup

membantu
Sangat membantu,

namun kemampuan
membantu, memudahkan

anak
anak pada umumnya

siswa yang kurang
dalam menyampaikan

memahami
butuh arahan lebih

bagus harus dengan
suatu pembelajaran guru

pembelajaran
dalam pembelajaran.
KPDL atau

panduan guru/orang
ke murid
tua.

tidak

Dari hasil survei diatas dapat disimpulkan bahwa game The Hero School
memberikan dampak positif kepada responden. Dengan game The Hero School
anak-anak menjadi lebih mengetahui cara merawat fasilitas sekolah dan
dampak dari merawat itu sendiri. Game The Hero School menjadikan
pembelajaran Kepedulian Diri Dan Lingkungan di sekolah tentang memahami
merawat ruang kelas dan sekolah semakin menarik dan lebih diminati oleh
anak-anak.

