
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Analyze (Analisis)

Tahapan analisis yang akan dilakukan adalah dengan pengumpulan data-data yang

dapat menunjang atau mendukung aplikasi yang dapat dibuat. Pengumpulan data yang

digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur.

Studi literatur adalah dengan mempelajari materi yang ada dengan referensi dari

berbagai buku, artikel, tulisan-tulisan ilmiah, atau dari berbagai sumber di Internet maupun

media informasi lainnya.

3.1.1 Analisis Kebutuhan Input

Kebutuhan input data yang digunakan di dalam gim yang dibangun merupakan input

statis. Input statis adalah input yang sudah dimasukkan oleh pengembang aplikasi sebelum

program tersebut digunakan pemain, sehingga input yang bersifat tetap dan tidak dapat

diubah oleh pemain.

Pemain memberikan input berupa interaksi press and release ketika melaksanakan

perintah atau mengambil barang yang dibutuhkan dan press, hold, and release untuk

menggerakkan dan membuat karakter berhenti bergerak di dalam permainan.

3.1.2 Analisis Kebutuhan Proses

Gim Edukasi Siaga Tsunami (GESIT) ini memproses perintah yang dipilih pemain

melalui sistem press and release. Perintah yang ditampilkan berdasarkan situasi stage yang

sedang dimainkan, hasil pemilihan perintah akan menentukan kelanjutan dari permainan.

Selain itu ada proses perintah untuk menggerakkan karakter di gim dengan sistem press, hold,

and release.

Perintah ini memungkinkan pemain untuk membuat karakter tidak bergerak saat tombol

arah tidak ditekan dan ditahan sehingga karakter mati karena tidak berlari di saat terjadi

gelombang tsunami yang menerjang. Sistem gim akan memproses perintah yang sudah

dilakukan sehingga dapat ditampilkan.
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3.1.3 Analisis Kebutuhan Output

Output dari gim ini adalah objek-objek berupa gambar, teks, materi mitigasi siaga

tsunami, dan suara. Gambar diolah menggunakan Adobe Photoshop dan Coreldraw, materi

mitigasi siaga tsunami yang dimasukkan berdasarkan buku pedoman peringatan tsunami yang

diterbitkan oleh BMKG dan juga buku saku tanggap bencana yang diterbitkan BNPB,

perintah diolah menggunakan sistem tata letak objek, dan suara diolah menggunakan mp3

cutter.

3.2 Design (Desain)

Desain dari Gim Edukasi Siaga Tsunami (GESIT) meliputi tahapan perancangan, yaitu

perancangan diagram HIPO (Hierarchy plus Input Proses Output), perancangan aset,

perancangan gameplay, dan perancangan antarmuka.

3.2.1 Diagram HIPO

Diagram HIPO memiliki tujuan agar memudahkan pengguna dalam memahami alur

aplikasi yang dibuat, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu diagram HIPO juga dapat

menjelaskan fungsi dari sistem, dari sistem tingkat umum sampai tingkat khusus. Diagram

HIPO terbagi menjadi dua penjelasan, yaitu VTOC (Visual Table of Contents) dan diagram

ringkas.

Visual Table of Contents (VTOC)

Visual Table of Contents (VTOC) terdiri dari satu diagram hierarki atau lebih. VTOC

menggambarkan program HIPO baik secara rinci ataupun ringkasan yang terstruktur.

Diagram ini dijelaskan nama, nomor HIPO, dan struktur diagram yang diidentifikasikan

dalam bentuk hierarki serta memberikan penjelasan fungsi terhadap diagram yang telah

dibuat yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Tabel 3.1.
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Gambar 3.1 Diagram Gim Edukasi Siaga Tsunami.

Tabel 3.1 Penjelasan dari diagram VTOC (Visual Table of Contents)

Rumah
0.0

Modul rumah merupakan bagian utama dan halaman utama dari gim ini yang berisikan
beberapa modul, yaitu modul main, tentang, dan keluar.

Main
1.0 Modul main memiliki dua halaman yaitu halaman baru dan lanjutkan.

Baru
1.1 Modul baru berisi halaman untuk memulai gim dari awal permainan.

Lanjutkan
1.2

Modul lanjutkan berfungsi sebagai halaman untuk melanjutkan permainan dari titik
akhir ketika pemain mendapatkan titik simpan (save area) jika pemain pernah
memainkan permainan ini.

Tentang
2.0

Modul tentang berisi halaman yang menampilkan latar belakang pengembangan Gim
Edukasi Siaga Tsunami.

Keluar
3.0

Modul keluar berfungsi untuk memuat kotak dialog konfirmasi untuk keluar dari
permainan.

Ya
3.1 Modul ya berfungsi sebagai konfirmasi jika pemain akan keluar dari permainan.

Tidak
3.2

Modul tidak berfungsi sebagai konfirmasi jika pemain tidak akan keluar dari permainan
yang akan membuat pemain kembali ke halaman utama gim.

Diagram Ringkas

Diagram ringkas adalah diagram yang menjelaskan hubungan dari input, process, dan

output. Proses dari diagram ringkas ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Diagram Ringkas

Modul Halaman Input Proses Output

Rumah Rumah Tombol main

disentuh

Berpindah ke halaman

main

Halaman main dan efek

suara

Tentang Tombol tentang

disentuh

Berpindah ke halaman

tentang

Halaman tentang
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Keluar Tombol Keluar

disentuh

Berpindah ke halaman

keluar

Halaman keluar dan efek

suara

Main Baru Tombol baru

disentuh

Berpindah ke halaman

permainan

Halaman permainan pada

stage pra-bencana

Lanjutkan Tombol lanjutkan

disentuh

Berpindah ke halaman

permainan

Halaman permainan pada

checkpoint terakhir dari

pemain.

Permainan Karakter

dioperasikan

secara press, hold,

and release

Menggerakkan karakter

sesuai tombol yang

ditekan

Karakter bergerak sesuai

dengan tombol yang ditekan

Item disentuh Mengambil item yang

disentuh

Check box item yang

diambil untuk misi akan

terisi sesuai jumlah yang

sudah dikumpulkan

Tombol rumah

disentuh

Keluar kotak dialog

untuk memilih ingin

menuju rumah atau

melanjutkan permainan

Memilih “ya” maka pemain

akan kembali ke halaman

rumah, memilih “tidak”

pemain permainan akan

dilanjutkan

Kembali Tombol kembali

disentuh

Berpindah ke halaman

rumah

Halaman rumah

Tentang Tentang Tombol rumah

disentuh

Berpindah ke halaman

rumah

Halaman rumah

Keluar Keluar Tombol keluar

disentuh

Memunculkan kotak

dialog pilihan

Kotak dialog Keluar dari

permainan dengan pilihan

ya dan tidak

Ya Tombol ya

disentuh

Memproses keluar dari

permainan

Keluar dari permainan

Tidak Tombol tidak

disentuh

Berpindah ke halaman

rumah

Halaman rumah

3.2.2 Perancangan Aset

Dalam membangun gim “GESIT”, diperlukan beberapa aset agar gim menjadi lebih

hidup dan tidak membosankan. Aset di dalam gim ini berupa karakter utama, NPC (Non-
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Playable Character), tombol, items, rintangan, dan background. Tabel 3.3 merupakan

gambaran dan penjelasan dari aset karakter utama dan NPC. Karakter di dalam game dibuat

menggunakan aplikasi Coreldraw.

Tabel 3.3 Karakter dalam gim

Karakter Nama Keterangan

Iman Karakter utama yang bisa

melakukan banyak aksi mulai

dari idle, berjalan, berlari, dan

melompat. Mencari NPC yang

akan memberikan perintah,

menemukan items, dan bertahan

hidup dari bencana tsunami.

Penjaga pantai NPC (Non-Playable Character)

yang bertugas memberikan

perintah pada karakter utama

pada saat stage sebelum

bencana. Memiliki peran untuk

memberikan pertanyaan dan

perintah kepada karakter utama

saat terjadi gejala tsunami.

Petugas palang merah NPC (Non-Playable Character)

yang bertugas memberikan

perintah pada karakter utama

pada saat stage setelah bencana.

Memiliki peran untuk memberi

perintah pada karakter utama

untuk mengumpulkan obat-

obatan dan makanan.

Gambar items yang dikumpulkan diunduh dari https://www.scirra.com/store/2d-game-

sprites/survival-props-pack-3366 dan dilakukan perubahan agar tiap objek menjadi terpisah

dengan aplikasi edit gambar Adobe Photoshop. Gambar items yang harus dihidupkan dibuat

https://www.scirra.com/store/2d-game-sprites/survival-props-pack-3366
https://www.scirra.com/store/2d-game-sprites/survival-props-pack-3366
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menggunakan aplikasi Coreldraw. Tabel 3.4 menunjukkan gambar dan keterangan dari items

atau objek yang harus dikumpulkan dan dihidupkan oleh pemain di dalam gim.

Tabel 3.4 Desain items

Gambar Keterangan

Item tas medis yang harus dicari karakter utama saat

berada di stage setelah bencana ketika sudah

mendapat perintah dari NPC petugas palang merah.

Item obat yang harus dicari karakter utama saat

berada di stage setelah bencana ketika sudah

mendapat perintah dari NPC petugas palang merah.

Item perban yang harus dicari karakter utama saat

berada di stage setelah bencana ketika sudah

mendapat perintah dari NPC petugas palang merah.

Item air mineral yang harus dicari karakter utama

saat berada di stage setelah bencana ketika sudah

mendapat perintah dari NPC petugas palang merah.

Item soda yang harus dicari karakter utama saat

berada di stage setelah bencana ketika sudah

mendapat perintah dari NPC petugas palang merah.
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Item keripik kentang yang harus dicari karakter

utama saat berada di stage setelah bencana ketika

sudah mendapat perintah dari NPC petugas palang

merah.

Item sirene yang harus dicari karakter utama saat

berada di stage sebelum bencana ketika sudah

mendapat perintah dari NPC penjaga pantai.

Tabel 3.5 menunjukkan gambar dan keterangan dari tombol yang ada di dalam gim.

Desain tombol untuk gim dibuat menggunakan aplikasi Coreldraw.

Tabel 3.5 Desain tombol

Gambar Keterangan

Tombol main akan mengarahkan pemain menuju

scene main. Tombol main sendiri akan berada di

scene rumah.

Tombol tentang akan mengarahkan pemain menuju

scene tentang. Tombol tentang sendiri akan berada

di scene rumah.

Tombol keluar akan mengarahkan pemain menuju

scene keluar. Tombol keluar sendiri akan berada di

scene rumah.

Tombol rumah akan mengarahkan pemain menuju

scene rumah. Tombol rumah sendiri akan berada di

scene tentang dan main.

Tombol baru akan mengarahkan pemain menuju

scene pra bencana. Tombol baru sendiri akan
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berada di scene main.

Tombol lanjutkan akan mengarahkan pemain

menuju scene terakhir ketika gim dimainkan.

Tombol keluar sendiri akan berada di scene main.

Tombol ya digunakan sebagai indikator pilihan dari

pemain. Tombol ini akan berada di scene permainan

yang aktif dan scene keluar.

Tombol tidak digunakan sebagai indikator pilihan

dari pemain. Tombol ini akan berada di scene

permainan yang aktif dan scene keluar.

Tombol pause akan menghentikan permainan

sementara dan membuat pemain memilih untuk

melanjutkan permainan atau tidak.

Tombol menu utama mengarahkan pemain ke scene

menu utama dari scene aktif terakhir.

Tombol lanjutkan memiliki dua fungsi, sebagai

tombol untuk dialog selanjutnya dan tombol untuk

kembali ke permainan dari menu pause.

Tabel 3.6 menunjukkan gambar dan keterangan dari background yang ada di dalam gim.

Gambar desain background dibuat menggunakan aplikasi Coreldraw.

Tabel 3.6 Desain background

Gambar Keterangan

Background langit dipakai pada scene permainan

yang aktif kecuali scene setelah bencana yang

berlatar di dalam gedung.

Background awan dipakai pada scene permainan

yang aktif kecuali scene setelah bencana yang

berlatar di dalam gedung.

Background awan dipakai pada scene dialog

sebelum bencana yang akan diberi animasi gerak

dan efek suara.
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Background pohon dipakai pada scene dialog

sebelum bencana dan scene sebelum bencana.

Background gunung dipakai pada scene dialog saat

bencana dan scene terjadi tsunami.

Background jendela dipakai pada scene dialog

setelah bencana dan scene setelah bencana yang

berlatar di dalam gedung.

Background lantai dipakai pada scene dialog setelah

bencana dan scene setelah bencana yang berlatar di

dalam gedung.

Background pipa dipakai pada scene setelah

bencana yang berlatar di dalam gedung.

Background yang dipakai di dalam scene menu

utama, main dan tentang.

Tabel 3.7 menunjukkan gambar dan keterangan dari rintangan yang ada di dalam gim.

Objek rintangan dibuat menggunakan aplikasi Coreldraw.

Tabel 3.7 Desain rintangan

Gambar Keterangan

Rintangan ombak digunakan pada saat scene terjadi

tsunami yang membuat pemain akan dikejar oleh

ombak yang bergerak.

Rintangan air digunakan pada saat scene terjadi

tsunami dan setelah bencana. Saat scene terjadi

tsunami, air akan diberi animasi seperti memiliki

aliran yang deras dan di dalam scene setelah

bencana akan dibuat animasi air seperti memiliki
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aliran listrik dan air yang terkontaminasi.

scene setelah bencana akan dibuat animasi air

seperti memiliki aliran listrik dan gambar ini

menjadi indikator bahwa air memiliki aliran listrik

yang berbahaya ketika disentuh pemain.

3.2.3 Perancangan Gameplay

Perancangan gameplay mengatur bagaimana alur dan cara pemain berinteraksi di dalam

sebuah gim yang nantinya akan diimplementasikan. Gim ini memiliki gameplay yang akan

ditetapkan, yaitu aturan, bentuk, dan cara pemain mengatasi tantangan yang ada di dalam gim.

Perancangan gameplay terbagi menjadi dua penjelasan, yaitu storyboard dan aplikasi.

Storyboard

Storyboard merupakan visualisasi dari ide yang akan diterapkan pada aplikasi, sehingga

dapat memberikan gambaran hasil dari aplikasi yang akan dibuat. Storyboard pada gim

“GESIT” akan dibagi menurut scene yang akan dituju melalui halaman rumah:

a. Storyboard main

Storyboard main merupakan alur ketika pemain menekan tombol main dan akan

dipindahkan ke scene main untuk melakukan pilihan permainan. Storyboard main dapat

dilihat di Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Alur cerita halaman Main.

b. Storyboard tentang

Storyboard tentang merupakan alur ketika pemain menekan tombol tentang dan akan

dipindahkan ke scene tentang untuk melihat data dari pengembang aplikasi. Storyboard

tentang dapat dilihat di Gambar 3.3.
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Gambar 3.3 Alur cerita halaman Tentang.

c. Storyboard keluar

Storyboard keluar merupakan alur ketika pemain menekan tombol keluar dan akan

dipindahkan ke scene keluar untuk melakukan pilihan ingin keluar dari aplikasi atau

tidak. Storyboard keluar dapat dilihat di Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Alur cerita halaman Keluar.

d. Storyboard pra bencana

Storyboard pra bencana merupakan alur ketika pemain berada di scene permainan pra

bencana. Pemain akan berada di pantai saat terjadi gempa yang membuat air laut surut.

Storyboard pra bencana dapat dilihat di Gambar 3.5.
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Gambar 3.5 Urutan cerita halaman permainan Pra Bencana.

e. Storyboard bencana

Storyboard bencana merupakan alur ketika pemain berada di scene permainan bencana

tsunami. Pemain akan berusaha bertahan hidup dari terjangan tsunami. Storyboard

bencana dapat dilihat di Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Urutan cerita halaman permainan Bencana.

f. Storyboard setelah bencana

Storyboard setelah bencana merupakan alur ketika pemain berada di scene permainan

setelah bencana. Pemain akan mengumpulkan makanan dan obat-obatan setelah bencana

tsunami. Storyboard setelah bencana dapat dilihat di Gambar 3.7.
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Gambar 3.7 Urutan cerita halaman permainan Setelah Bencana.

3.2.4 Perancangan antarmuka

Perancangan antarmuka memiliki tujuan sebagai gambaran dalam pembuatan aplikasi

yang akan dibangun. Antarmuka yang baik adalah yang dapat mempermudah interaksi antara

manusia dan sistem, rancangan yang dibuat nantinya akan diaplikasikan di dalam sistem.

Perancangan antarmuka dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah implementasi game

yang akan dibangun. Berikut rancangan antarmuka dari “GESIT”:

a. Halaman splashscreen

Halaman splashscreen merupakan halaman ketika game dijalankan sebelum masuk ke

halaman rumah. Gambar 3.8 merupakan rancangan dari halaman splashscreen.

Gambar 3.8 Rancangan tampilan awal.
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b. Halaman rumah

Halaman rumah akan muncul setelah halaman splashscreen. Untuk gim ini akan ada 3

tombol pilihan pada halaman home, yaitu “Main”, “Tentang”, dan “Keluar”. Tombol

“Main” akan mengarahkan pemain untuk mulai permainan, tombol “Tentang” akan

mengarahkan pemain ke halaman tentang yang berisi data pengembang permainan, dan

tombol “Keluar” akan memunculkan kotak dialog yang berisi pilihan keluar dari

permainan atau tidak. Rancangan halaman rumah dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Rancangan menu utama.

c. Halaman main

Halaman main merupakan halaman untuk memilih memulai permainan baru dengan

menekan tombol “Baru” atau melanjutkan permainan dengan menekan tombol

“Lanjutkan”. Jika pemain belum pernah memainkan permainan ini, pemain tidak akan

bisa memilih untuk melanjutkan permainan karena pemain tidak memiliki data

permainan yang tersimpan. Untuk bisa menggunakan tombol “Lanjutkan”, pemain harus

melalui suatu checkpoint agar data permainan bisa tersimpan. Jika pemain menekan

tombol “Rumah”, sistem akan mengarahkan pemain ke halaman rumah. Rancangan

halaman main dapat dilihat pada Gambar 3.10.
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Gambar 3.10 Rancangan menu permainan.

d. Halaman permainan

Halaman permainan merupakan halaman ketika pemain akan berperan sebagai karakter

game yang berada di pesisir pantai. Halaman ini menampilkan karakter yang dimainkan,

background, barang atau benda yang harus diambil atau dihindari, tombol “Rumah”,

tombol arah kiri, kanan, dan atas. Jika pemain menekan tombol “Rumah” dan keluar dari

halaman permainan tetapi belum melewati satupun checkpoint, pemain tidak bisa

menggunakan pilihan “Lanjutkan” karena tidak memiliki data yang tersimpan. Tombol

arah yang digunakan untuk menggerakkan pemain harus ditekan dan ditahan agar

pemain bergerak sesuai arah yang ditekan. Jika tidak ditekan dan ditahan, karakter akan

dalam keadaan idle. Mengambil benda yang digunakan untuk menyelesaikan perintah

hanya perlu ditekan sebentar agar benda yang dimaksud dapat diambil. Benda yang harus

dihindari tidak bisa ditekan, akan tetapi jika karakter yang dimainkan menyentuhnya,

karakter akan mati. Rancangan halaman permainan dapat dilihat pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11 Rancangan tata letak permainan.
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e. Halaman tentang

Halaman tentang merupakan halaman yang menampilkan informasi dari pengembang

dan latar belakang dibuatnya game GESIT. Gambar 3.12 menunjukkan rancangan dari

halaman tentang.

Gambar 3.12 Rancangan halaman informasi pengembang.

f. Halaman keluar

Ketika pemain menekan tombol keluar yang dapat dilihat di Gambar 3.9, akan muncul

sebuah kotak dialog informasi yang di dalamnya terdapat dua tombol, yaitu tombol “Ya”

dan “Tidak”. Ketika pemain memilih tombol “Ya”, maka pemain akan keluar dari

permainan. Jika pemain memilih tombol “Tidak”, kotak dialog tersebut akan hilang dan

pemain akan kembali ke halaman rumah. Gambar halaman keluar dapat dilihat pada

Gambar 3.13.

Gambar 3.13 Rancangan menu keluar.
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3.3 Pengujian Sistem

Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan metode System Usability Scale (SUS)

atau sistem skala penggunaan yang diperkenalkan oleh John Brooke pada tahun 1986, yang

pada saat itu metode ini digunakan untuk menguji sistem elektronik kantor. System Usability

Scale (SUS) berisi sepuluh pernyataan yang berisi 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan

negatif, dengan partisipan diberikan pilihan skala 1-5 untuk dijawab berdasarkan pandangan

global terhadap produk atau fitur yang diuji.

Nilai 1 berarti sangat tidak setuju dan nilai 5 berarti sangat setuju terhadap pernyataan

tersebut. Pengujian GESIT dilakukan dengan cara kuesioner yang akan diberikan setelah

responden menggunakan gim ini. Responden dari pengujian aplikasi ini dipilih secara acak

dari masyarakat umum, akan tetapi lebih ditekankan kepada masyarakat di sekitar pesisir

pantai di Yogyakarta. Referensi untuk pernyataan metode SUS didapatkan dari

https://www.edisusilo.com/cara-menggunakan-system-usability-scale/. Poin-poin pernyataan

kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Pernyataan kuesioner

Aspek Pernyataan Positif

Saya rasa gim ini mudah untuk dimainkan.

Saya rasa gim ini sangat menantang.

Saya merasa nyaman menggunakan aplikasi ini.

Saya rasa materi gim ini membantu dalam memahami gejala terjadinya tsunami.

Saya rasa perintah di dalam gim sudah jelas.

Usability Pernyataan Negatif

Saya rasa gim ini sulit untuk dimainkan.

Saya rasa gim ini membosankan.

Saya rasa saya membutuhkan bantuan dari orang lain untuk dapat menggunakan gim ini

Saya rasa gim ini tidak memiliki materi untuk memahami gejala tsunami.

Saya rasa perintah di dalam gim tidak jelas.

Jawaban dari kuesioner yang diberikan kepada responden akan diolah menggunakan

skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk memberikan suatu opsi yang

paling sesuai kepada responden sesuai dengan pandangan mereka.
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Skala Likert memiliki lima penilaian, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu

(R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dengan adanya penilaian tersebut, maka

standar penilaiannya adalah:

0-19.99 % = Sangat Kurang.

20-39.99 % = Kurang.

40-59.99 % = Cukup.

60-79.99 % = Baik.

80-100 % = Sangat Baik.

Populasi dan sample yang digunakan dalam pengujian ini dilakukan secara acak. Untuk

mempermudah proses perhitungan, maka bobot kuesioner akan diberikan nilai sebagai

berikut:

Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju.

Nilai 2 = Tidak Setuju.

Nilai 3 = Netral.

Nilai 4 = Setuju.

Nilai 5 = Sangat Setuju.

Dalam cara menggunakan System Usability Scale (SUS) skor kontribusi tiap

pernyataan akan berkisar antara 0 hingga 4. Penilaian pernyataan positif adalah posisi skala

dikurangi 1, untuk penilaian pernyataan negatif adalah 5 dikurangi posisi skala. Kalikan

jumlah skor kontribusi tiap responden dengan 2,5 untuk mendapat nilai keseluruhan system

usability (Ika, Santoso, & Ferdiana, 2015).

Bobot nilai kemudian akan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari jawaban

responden. Cara menghitung nilai rata-rata aplikasinya menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai n pada pengujian adalah nilai rata-rata sistem, Nilai x pada pengujian adalah nilai

total kuesioner SUS dan nilai y adalah jumlah responden yang mengisi kuesioner. Nilai n lalu

diubah menjadi bentuk persen sehingga mendapatkan hasil dari standar penilaian yang

diharapkan.

y
xn 

(  3.1 )
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3.4 Pengujian compatibility (Kesesuaian Perangkat)

Untuk menjalankan permainan ini dibutuhkan spesifikasi minimal smartphone sebagai

berikut:

a. Android: OS 4.1 atau yang lebih baru.

b. Processor ARMv7 CPU dengan NEON support atau Atom CPU.

c. OpenGL ES 2.0 atau yang lebih baru.

Spesifikasi tersebut didapat dari https://unity3d.com/unity/system-requirements yang

berisi spesifikasi minimal untuk bisa menjalankan permainan yang dibuat dengan game

engine Unity. Perangkat yang akan digunakan untuk pengujian untuk gim ini dapat dilihat

pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Pengujian perangkat

Nama

perangkat

Spesifikasi Hasil yang diharapkan

Samsung

Galaxy Grand

2

Layar 5.25" 1280x720 TFT LCD Gim dapat berjalan dengan lancar

tanpa mengalami kendala.Processor Snapdragon 400 SoC

RAM 1.5GB

Android 4.4.2

Samsung J1

Ace

Layar 4.3 inches, 480 x 800 Gim dapat berjalan dengan lancar

tanpa mengalami kendala.Processor Quad-core 1.2 GHz

RAM 1 GB

Android OS v4.4.4 (KitKat)

Oppo F9 Layar 6.3 inches 2340 x 1080 Gim dapat berjalan dengan lancar

tanpa mengalami kendala.ProcessorMediaTek Helio P60

RAM 4 GB

Android 8.1 Oreo

Xiaomi

Pochophone

F1

Layar 6.18 inches FHD + 2246 x

1080 pixels

Gim dapat berjalan dengan lancar

tanpa mengalami kendala.

Processor Qualcomm Snapdragon

845 Octa core

RAM 8 GB

Android 8.1 Oreo

https://unity3d.com/unity/system-requirements
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Xiaomi redmi

3 pro

Layar 5 inches 720 x 1280 pixels Gim dapat berjalan dengan lancar

tanpa mengalami kendala.Qualcomm MSM8939v2

Snapdragon 616

RAM 3 GB

Android OS 5.1 Lollipop

3.5 Pengujian Pretest-Posttest

Pengujian perkembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group

Pretest-Posttest Design (Tiro & Ahmar, 2014). Tabel 3.10 memperlihatkan ilustrasi desain

penelitian tersebut diberikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Pengujian pretest-posttest

O1 X O2

Keterangan:

O1: Nilai Pretest, yaitu nilai hasil sebelum memainkan aplikasi gim GESIT.

X: Treatment (perlakuan), yaitu menerapkan penggunaan aplikasi gim GESIT.

O2: Nilai Posttest, yaitu nilai hasil setelah memainkan aplikasi gim GESIT.

Peningkatan hasil sebelum dan sesudah memainkan aplikasi GESIT dilakukan dengan

rumus gain (g) ternormalisasi (Purwanto, 2010) yang dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Keterangan:

g: gain ternormalisasi.

sPre: nilai pretest.

sPost: nilai posttest.

sMax: nilai maksimal.

Tabel 3.11 Kategori nilai gain

Interval nilai gain (g) kategori

essMax
essPostg

Pr
Pr





( �3.2 )
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g ≥ 0,70 Tinggi

0,30 <g < 0,70 Sedang

g ≤ 0,30 Rendah

g = 0 Tidak mengalami perubahan

Pernyataan pretest-posttest akan diberikan pertanyaan yang sama untuk mengukur

apakah ada perubahan dari sebelum dan setelah memainkan gim. Referensi pertanyaan untuk

didapatkan dari academia.edu/5563246/Instrumen_3_pre_test_dan_post_test_rew dengan

melakukan perubahan pada penilaian dan pertanyaan yang berhubungan dengan tsunami.

Daftar pernyataan pretest-posttest dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Pernyataan kuesioner pretest-posttest

NO Pertanyaan Jawaban

1 Menurut anda, apakah setiap gempa bumi dapat

menyebabkan tsunami?

Ya Tidak Tidak Tahu

2 Menurut anda apakah kejadian berikut ini dapat menyebabkan tsunami?

a Gempa bumi bawah laut Ya Tidak Tidak Tahu

b Longsor bawah laut Ya Tidak Tidak Tahu

c Gunung meletus bawah laut Ya Tidak Tidak Tahu

d Badai / Puting beliung Ya Tidak Tidak Tahu

3 Apa saja tanda -tanda/gejala tsunami yang anda ketahui?

a Gempa dengan skala yang besar / kencang Ya Tidak Tidak Tahu

b Air laut tiba-tiba surut Ya Tidak Tidak Tahu

c Bunyi yang keras seperti ledakan / longsoran Ya Tidak Tidak Tahu

d Gelombang besar dari arah laut Ya Tidak Tidak Tahu

4 Menurut anda, apa yang harus dilakukan ketika air laut Berlari menjauhi laut/ pantai
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tiba-tiba surut? Mendekati pantai/

mengambil ikan

Tidak melakukan apa-apa

5 Apa yang anda lakukan jika mendengar peringatan tsunami saat sedang berada di

dalam rumah?

a Tetap berada di dalam rumah Ya Tidak Tidak Tahu

b Segera keluar rumah dan menuju tempat yang

lebih tinggi

Ya Tidak Tidak Tahu

c Menyelamatkan benda-benda berharga Ya Tidak Tidak Tahu

6 Menurut anda, manakah cara terbaik untuk melakukan

evakuasi / menyelamatkan diri dari tsunami?

Berjalan kaki

Menggunakan kendaraan

Tidak melakukan apa-apa

7 Menurut anda, di manakah tempat yang tepat sebagai

jalur evakuasi?

Jembatan yang melewati

sungai

Jalan raya

Jalan menuju tempat yang

lebih tinggi

8 Apa yang harus anda hindari setelah bencana tsunami selesai?

a Instalasi gas dan listrik Ya Tidak Tidak

Tahu

b Genangan air Ya Tidak Tidak

Tahu

c Air yang memiliki arus Ya Tidak Tidak

Tahu

d Bangunan yang rusak Ya Tidak Tidak

Tahu

9 Apa yang harus anda lakukan setelah bencana tsunami selesai?

a Mengumpulkan bahan makanan Ya Tidak Tidak

Tahu
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b Mengumpulkan obat Ya Tidak Tidak

Tahu

c Mencari informasi tentang situasi terkini Ya Tidak Tidak

Tahu

d Membersihkan sarang nyamuk Ya Tidak Tidak

Tahu

e Membuang makanan yang terkontaminasi Ya Tidak Tidak

Tahu

10 Di manakah tempat paling aman setelah terjadi

tsunami?

Lapangan terbuka

Gedung yang kokoh

Gedung yang rusak

Penilaian dari pernyataan pretest-posttest adalah sebagai berikut:

a. Jawaban yang benar akan bernilai 2 ada pada jawaban:

1. Ya nomor 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 5b, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, dan 9e.

2. Jawaban Tidak pada nomor 1, 2d, 5a, 5c, dan 8b.

3. Jawaban nomor 4 berlari menjauhi laut/ pantai.

4. Jawaban nomor 6 jawaban berjalan kaki.

5. Jawaban nomor 7 jalan menuju tempat yang lebih tinggi.

6. Jawaban nomor 10 lapangan terbuka dan gedung yang kokoh.

b. Jawaban tidak tahu akan diberikan nilai 1 sebagai nilai apresiasi.

c. Selain jawaban pada poin a dan b akan bernilai 0.

Untuk mempermudah proses pengelompokan, maka bobot kuesioner pretest-posttest

akan diberikan nilai sebagai berikut:

Nilai 0-10 = Sangat Tidak Paham.

Nilai 11-20 = Tidak Paham.

Nilai 21-30 = Cukup.

Nilai 31-40 = Paham.

Nilai 41-50 = Sangat Paham.


