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BAB V KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai game Dr.Plant, 

maka penulis dapat menyimpulkan: 

1. Game Dr.plant merupakan game edukasi tentang tanaman buah, game 

Dr.plant dibuat dengan konsep edukasi dan bermain agar pengunjung 

hortimart dapat tahu tentang berbagai macam tanaman buah dengan 

metode yang menyenangkan. Game Dr.Plant mempunyai menu katalog 

yang berisi tentang informasi tanaman, obat dan pupuk buat tanaman, dan 

cara mengembangbiakan tanaman. Game Dr.Plant mempunyai beberapa 

tampilan dan grafis game yang mendekati dengan keadaan asli di hortimart 

dan simulasi yang menggambarkan keadaan saat merawat dan menanam 

tanaman sehingga game menarik untuk dimainkan. 

2. Game Dr.Plant merupakan game berbasis 2 dimensi bergenre arcade dan 

simulasi yang dibuat dengan menggunakan aplikasi pengembangan Game 

yaitu construct 2 dan pembuatan desain game dengan adobe illustrator 

cs6. Game Dr.Plant mempunyai 2 menu utama yaitu game dan katalog. 

Game didesain dengan 3 gameplay yang berbeda seperti game tap plants 

yang berisi tentang merawat bunga dengan cara membasmi rumput liar, 

Tap hama yang berisi tentang merawat tanaman buah dengan membasmi 

hama, simulasi menanam yang berisi cara menanam tanaman dengan 

benar. Sedangkan Katalog mempunyai 3 informasi berbeda seperti 

informasi tentang tanaman buah yang ada dihortimart, obat dan pupuk 

untuk tanaman, dan cara perkembangbiakan untuk tanaman. 

3. Dari hasil pengujian game Dr.Plant kepada 43 responden pengunjung 

hortimart, game Dr.Plant mudah dan menyenangkan saat dimainkan 

sehingga pengguna akan terus menggunakan game Dr.Plant. Pengguna
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game Dr.Plant tidak terpengaruh oleh persepsi umur, jenis kelamin, dan 

persepsi kegunaan dari game. 

5.2 Saran 
Adapun saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

1. Game dapat dibuat dengan bentuk online dimana score yang diperoleh 

dapat ditukarkan menjadi hadiah agar menarik pengunjung untuk 

memainkan game. Dan juga game lebih di tingkatkan untuk fungsi 

motorik (gerakan) terutama pada simulasi. 

2. Katalog dapat dibuat dalam bentuk online dimana katalog dapat diupdate 

dan fitur chat untuk bertanya secara live chat. 

3. Menggunakan teknologi Virtual Reality agar permainan menjadi lebih 

nyata saat dimainkan. 
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