
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Development (Pengembangan)

Pengembangan merupakan implementasi dari desain gim yang sudah dibuat. Materi

yang digunakan dalam gim ini diambil dari buku saku tanggap tangkas tangguh menghadapi

bencana edisi 2017 yang diterbitkan oleh BNPB. Berikut adalah proses pengembangan dari

gim GESIT:

a. Pengembangan elemen suara

Elemen suara button pada gim diambil dari https://www.soundjay.com, untuk elemen

suara background gim diambil dari https://downloads.khinsider.com/. Untuk elemen

suara sirene, gemuruh, dan ombak diambil dari https://www.youtube.com, lalu dipotong

pada bagian suara yang tepat untuk tiap objek dengan menggunakan mp3 cutter.

b. Pengembangan antar muka dan sistem

Pengembangan antar muka dan sistem dari gim dilakukan setelah menerima beberapa

masukkan dari pemain yang mencoba beta test awal dari gim sebelum digunakan untuk

pengumpulan data di lapangan. Pengembangan yang dilakukan meliputi trigger ketika

pemain melakukan interaksi dengan NPC dan ketika pemain berinteraksi dengan

rintangan dan items. Untuk scene gim yang harus dimainkan ditambahkan juga indikator

nyawa dan getaran pada perangkat ketika nyawa berkurang.

4.2 Implementation (Implementasi)

4.2.1 Implementasi halaman

Berikut adalah implementasi tampilan halaman dari hasil pengembangan gim yang

akan dijelaskan dari halaman utama, tentang, keluar, main, dan halaman permainan dari gim.

a. Tampilan menu utama

Halaman utama memiliki tombol yang mengarahkan pemain ke halaman main, tentang,

dan keluar. Gambar 4.1 menunjukkan tampilan menu utama dari gim.

https://www.soundjay.com/
https://downloads.khinsider.com/
https://www.soundjay.com/
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Gambar 4.1 Hasil implementasi halaman rumah.

b. Tampilan tentang

Halaman tentang memiliki tombol yang mengarahkan pemain ke halaman menu utama.

Gambar 4.2 menunjukkan tampilan tentang dari gim.

Gambar 4.2 Implementasi informasi pengembang.

c. Tampilan keluar

Halaman keluar memiliki tombol yang mengarahkan pemain ke halaman menu utama

dan keluar dari permainan. Gambar 4.3 menunjukkan tampilan keluar dari gim.

Gambar 4.3 Implementasi menu keluar.
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d. Tampilan main

Halaman main memiliki tombol yang mengarahkan pemain ke halaman menu utama,

main baru atau melanjutkan permainan. Gambar 4.4 menunjukkan tampilan main dari

gim.

Gambar 4.4 Implementasi menu permainan.

e. Tampilan sebelum bencana

Halaman intro tidak memiliki tombol yang dapat dioperasikan karena sebagai halaman

loading. Halaman dialog sebelum terdapat tombol untuk melanjutkan dialog sebelum

pindah ke halaman permainan sebelum bencana. Halaman permainan sebelum bencana

memiliki tombol gerak ke kiri, ke kanan, dan lompat untuk menggerakkan pemain, lalu

ada tombol pause, ya, tidak, dan lanjutkan saat interaksi dengan NPC. Halaman

permainan sebelum bencana juga memiliki indikator nyawa, kotak perintah, dan objek

yang harus dihidupkan. Gambar 4.5 sampai dengan 4.7 menunjukkan tampilan sebelum

bencana.

Gambar 4.5 Implementasi intro sebelum.



43

Gambar 4.6 Implementasi dialog sebelum.

Gambar 4.7 Implementasi permainan sebelum.

f. Tampilan saat bencana

Halaman intro tidak terdapat tombol yang dapat dioperasikan karena sebagai halaman

loading. Untuk halaman dialog saat bencana terdapat tombol untuk melanjutkan dialog

sebelum masuk ke halaman permainan saat bencana. Halaman permainan saat bencana

memiliki tombol gerak ke kiri, ke kanan, dan lompat untuk menggerakkan pemain, lalu

ada tombol pause. Untuk halaman permainan saat bencana juga terdapat indikator

nyawa, kotak perintah dan objek yang harus dihindari. Gambar 4.8 sampai dengan 4.10

menunjukkan tampilan saat bencana.
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Gambar 4.8 Implementasi intro bencana.

Gambar 4.9 Implementasi dialog bencana.

Gambar 4.10 Implementasi permainan bencana.

g. Tampilan setelah bencana

Untuk halaman intro tidak terdapat tombol yang dapat dioperasikan karena sebagai

halaman loading. Halaman dialog setelah bencana memiliki tombol untuk melanjutkan

dialog sebelum masuk ke halaman permainan setelah bencana. Halaman permainan

setelah bencana memiliki tombol gerak ke kiri, ke kanan, dan lompat untuk

menggerakkan pemain. Tombol pause, ya, tidak, dan lanjutkan digunakan saat interaksi

dengan NPC. Halaman permainan setelah bencana juga memiliki indikator nyawa, kotak

perintah dan objek yang harus dihindari. Gambar 4.11 sampai dengan 4.13 menunjukkan

tampilan setelah bencana.
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Gambar 4.11 Implementasi intro setelah.

Gambar 4.12 Implementasi dialog setelah.

Gambar 4.13 Implementasi permainan setelah.

h. Tampilan selesai

Gambar 4.14 menunjukkan tampilan selesai dari gim. Halaman selesai tidak memiliki

tombol yang dapat dioperasikan karena sebagai halaman loading. Halaman ini akan

muncul jika indikator nyawa pemain bernilai kosong atau pemain mati.
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Gambar 4.14 Implementasi halaman mati

i. Tampilan selamat

Halaman selamat tidak memiliki tombol yang dapat dioperasikan karena sebagai

halaman loading. Halaman ini akan muncul jika pemain menyelesaikan permainan.

Gambar 4.15 menunjukkan tampilan selamat.

Gambar 4.15 Implementasi halaman menyelesaikan permainan.

4.2.2 Implementasi peta permainan

Implementasi peta permainan menunjukkan bentuk dan isi dari scene permainan yang

akan dimainkan. Gambar 4.16 menunjukkan posisi dari pemain, NPC, items, dan bentuk

halaman permainan dari scene sebelum bencana.

Gambar 4.16 Peta permainan di pantai.
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Gambar 4.17 menunjukkan posisi dari pemain, rintangan, goal, dan bentuk halaman

permainan dari scene saat bencana.

Gambar 4.17 Peta permainan menyelamatkan diri.

Gambar 4.18 menunjukkan posisi dari pemain, NPC, items, dan bentuk halaman

permainan dari scene saat bencana.

Gambar 4.18 Peta permainan di dalam gedung.

4.2.3 Implementasi sistem permainan

Implementasi sistem permainan dilakukan agar permainan dapat berjalan sesuai dengan

rancangan yang dibuat. Dibutuhkan beberapa kode program untuk menjalankan,

menampilkan, dan mengubah aset- aset yang ada di dalam gim agar menjadi lebih hidup dan

menarik.

Proses implementasi sistem permainan menggunakan aplikasi Unity sebagai game

engine dengan metode build untuk Android. Untuk sistem permainan ada yang diubah

melalui inspector dan ada juga yang melalui kode program. Inspector sendiri menampilkan

komponen-komponen yang terdapat di dalam game object sehingga memudahkan

penggunanya mengembangkan permainan yang akan dibuat. Untuk game object yang
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menggunakan kode program (script), untuk kode program yang paling penting di dalam

sistem terdapat pada pemain, NPC, rintangan, dan items.

a. Kode program pemain

Kode program yang digunakan untuk pemain adalah gerakan dan pemain. Kode

gerakan mengatur tombol untuk menggerakkan pemain dan animasi gerakannya serta trigger

untuk mendeteksi tempat pijakan karakter. Kode program untuk pemain berisi quest, quest

goal, dan nyawa. Kode program untuk gerakan dan pemain dapat dilihat pada Gambar 4.19

dan 4.20.

public class Gerak : MonoBehaviour {

public int kecepatan; // memasukkan kecepatan
public int lompatan; // memasukkan daya lompat
public bool badan; // memasukkan variabel badan
public int pindah; // memasukkan variabel posisi badan
public bool tanah; // variabel pemain menapak tanah
public LayerMask targetLayer; // Layer yang bisa berinteraksi dengan tanah
public Transform deteksiTanah; // mendeteksi pemain menapak tanah atau tidak
public float jangkauan; // jangkauan lompatan
public bool tombolKiri; // deteksi tombol bernilai true or false
public bool tombolKanan;
public bool tombolLoncat;

Rigidbody2D lompat;
Animator anima; // mengatur animasi

void Start () {
lompat = GetComponent<Rigidbody2D> ();
anima = GetComponent<Animator> ();

}
void posisibadan(){

badan = !badan;
Vector3 karakter = transform.localScale; //mengatur posisi badan pemain
karakter.x *= -1;
transform.localScale = karakter;

}

public void tekanKiri(){ // tombol bernilai true jika ditekan
tombolKiri = true;

}

public void lepasKiri(){ // tombol bernilai false saat tidak ditekan
tombolKiri = false;

}

public void tekanKanan(){
tombolKanan = true;

}
public void lepasKanan(){

tombolKanan = false;
}

public void tekanAtas(){
tombolLoncat = true;

}
public void lepasAtas(){

tombolLoncat = false;
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}

void Update () {
tanah = Physics2D.OverlapCircle (deteksiTanah.position, jangkauan,

targetLayer); // pemain tidak menembus grid tanah

//pengaturan gerakan, tombol, posisi, dan animasi karakter

if (Input.GetKey (KeyCode.D) || (tombolKanan == true)) {
anima.SetBool ("lari", true);
transform.Translate (Vector2.right * kecepatan * Time.deltaTime);
pindah = -1;

} else if (Input.GetKey (KeyCode.A) || (tombolKiri == true)) {
anima.SetBool ("lari", true);
transform.Translate (Vector2.left * kecepatan * Time.deltaTime);
pindah = 1;

} else {
anima.SetBool ("lari", false);

}
if (tanah == true && (Input.GetKey (KeyCode.W) || (tombolLoncat == true))) {

lompat.AddForce(new Vector2(0, lompatan), ForceMode2D.Impulse);
}
if (pindah > 0 && !badan) { // perpindahan posisi badan agar lebih halus

posisibadan ();
} else if (pindah < 0 && badan) {

posisibadan ();
}
if (tanah == true) { // tanah bernilai true tidak memainkan animasi lompat

anima.SetBool ("lompat", false);
} else {

anima.SetBool ("lompat", true);
}

}

}

Gambar 4.19 Script gerakan.

public class Pemain : MonoBehaviour {

public Gerak gerak; // memanggil class gerak
public Qst qst; // memanggil class Qst
public int nyawa = 3; //nyawa pemain
public GameObject log = null; // memasukkan game object log
public string BGM; // memasukkan BGM
public Text Point = null; // memasukkan point text
Animator anim; // memainkan animasi

void Start()
{

anim = GetComponent<Animator>(); // mendapatkan komponen animatir
}

public void Salah() // jika salah menjawab pertanyaan nyawa berkurang
{ // dan device bergetar

nyawa --;
Handheld.Vibrate ();

}

public void Mati() // jika nyawa bernilai nol maka pemain mati
{

nyawa = 0 ;
gerak.tombolKiri = false;
gerak.tombolKanan = false;
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gerak.tombolLoncat = false;
}

IEnumerator Change(float delay = 2f)
{

anim.Play ("mati"); // memainkan animasi mati
yield return new WaitForSeconds (delay);
SceneManager.LoadScene ("over");

//pindah ke scene over setelah delay
}

void Update()
{

Point.text = nyawa.ToString(); // menampilkan variabel nyawa

if(nyawa <= 0 ){
nyawa = 0;
StartCoroutine (Change());

}
}

void OnTriggerEnter2D (Collider2D Pemain)
{

if(Pemain.tag == "NPC"){ // interaksi pemain dengan NPC
log.SetActive (false); // membuat game object bernilai false

}
}

public void Save()
{

SaveSystem.Save (this); // menyimpan data
PlayerPrefs.SetInt ("Saved", SceneManager.GetActiveScene ().buildIndex);

}
public void Load() // memanggil data
{

DataPemain data = SaveSystem.Load ();
if (data != null) {

SceneManager.LoadScene (PlayerPrefs.GetInt ("Saved"));
Destroy (GameObject.Find (BGM));

} else {
SceneManager.GetActiveScene ();

}
}

}

Gambar 4.20 Script program indikator pemain.

b. Kode program NPC

Kode program yang digunakan untuk NPC adalah interaksi dan log. Kode interaksi

mengatur game object pertanyaan, perintah, dan perintah selesai. Kode log berisi kemajuan

pemain dalam menjalankan perintah yang diminta. Kode program untuk interaksi dan log

dapat dilihat pada Gambar 4.21 dan 4.22.

public class Interaksi : MonoBehaviour {

public Gerak gerak; // memanggil class gerak
public Qst qst;
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public Pemain pemain;
public GameObject questWindow; // memasukkan game object
public GameObject questArea;
public GameObject clearWindow;
public GameObject clearArea;
public Text Deskrip; // menampilkan text
public Text Hasil;

void OnTriggerEnter2D ()
{

gerak.tombolKiri = false;
gerak.tombolKanan = false;
gerak.tombolLoncat = false;

// check that it worked
Debug.Log("Player Talk to " + gameObject.name);

// menampilkan deskripsi qst dan mengaktifkannya jika belum aktif
if (qst.isActive == false) {

questWindow.SetActive (true);
questArea.SetActive (true);
Deskrip.text = qst.deskripsi;

}
if (qst.isActive == true) // jika qst aktif jendela quest bernilai false
{

questWindow.SetActive (false);
questArea.SetActive (false);
Deskrip.text = qst.deskripsi;

}
// jumlah Sekarang = jumlah dibutuhkan, clear window bernilai true

if (qst.goal.jumlahSekarang == qst.goal.jumlahDibutuhkan)
{

qst.isActive = false;
qst.goal.jumlahSekarang = 0;
clearWindow.SetActive (true);
questArea.SetActive (true);
Hasil.text = qst.hasil;

}

}
// jika sudah accept, quest window akan false, pemain akan memiliki qst dan

qst bernilai true.

public void AcceptQst() {
questWindow.SetActive(false);
qst.isActive = true;
pemain.qst = qst;

}

}

Gambar 4.21 Script interaksi.

public class Log : MonoBehaviour {

public Pemain play = null; // akses clas pemain
public GameObject qLog; // memasukkan game object
public GameObject Box;
public GameObject Check;
public Text Progress; // menampilkan text
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void Update()
{

if(play.qst.isActive == true) // jika qst aktif menampilkan progres qst
{

qLog.SetActive(true);
Box.SetActive(true);
Check.SetActive (false);
Progress.text = play.qst.goal.goals.ToString()+ " " +

play.qst.goal.jumlahSekarang.ToString () + " / "+
play.qst.goal.jumlahDibutuhkan.ToString ();

} // jika qst selesai menampilkan text misi selesai.
if (play.qst.goal.jumlahSekarang >= play.qst.goal.jumlahDibutuhkan) {

Progress.text = "Misi selesai, segera lapor ke "+ gameObject.name;
Check.SetActive (true);
}

}
}

Gambar 4.22 Script log.

c. Kode program rintangan

Kode program yang digunakan untuk rintangan adalah obstacle. Kode obstacle

mengatur interaksi antara objek dengan pemain dan jenis rintangannya. Kode program untuk

obstacle dapat dilihat pada Gambar 4.23.

public class Obstacle : MonoBehaviour {

public Pemain play = null; // memanggil class player
public GameObject obst = null; // memasukkan game object
public GameObject disaster = null;

void OnTriggerEnter2D (Collider2D Obs)
{ // jika pemain berinteraksi dengan game object obst, nyawa berkurang 1

// dan device bergetar
if (Obs.transform.tag == "Player" && gameObject == obst) {

play.nyawa -=1;
Handheld.Vibrate ();

}
// jika pemain berinteraksi dengan game object disaster, nyawa menjadi 0

// dan device bergetar
if (Obs.transform.tag == "Player" && gameObject == disaster) {

play.nyawa = 0;
Handheld.Vibrate ();

}
}

}

Gambar 4.23 Script obstacle.
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d. Kode program items

Kode program yang digunakan untuk items adalah item. Kode item mengatur terjadinya

interaksi antara pemain dan objek. Kode program untuk item dapat dilihat pada Gambar 4.24.

class Item : MonoBehaviour {

public Gerak gerak = null; // memanggil class gerak
public Pemain play = null;
public GameObject itemWindow = null; // menampilkan game object

void OnTriggerEnter2D (Collider2D Objek)
{

gerak.tombolKiri = false;
gerak.tombolKanan = false;
gerak.tombolLoncat = false;

if (play.qst.isActive == true) {
// menambahkan jumlah item di qst, dan menghancurkan object yang sudah diambil

itemWindow.SetActive (true);
play.qst.goal.jumlahSekarang = Mathf.Min (play.qst.goal.jumlahSekarang +

1, play.qst.goal.jumlahDibutuhkan);
Destroy (gameObject);

}
}

}

Gambar 4.24 Script item

4.2.4 Implementasi pengujian Compatibility perangkat

Karena gim ini berbasis Android, maka dilakukan pengujian pada beberapa perangkat

untuk menguji kecocokan gim dengan menggunakan perangkat yang berbeda ukuran layar

maupun penyimpanannya. Perangkat yang sudah dilakukan pengujian untuk gim ini dapat

dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil pengujian perangkat

Nama

perangkat

Spesifikasi Hasil yang diharapkan Hasil yang

didapat

Samsung

Galaxy Grand

2

Layar 5.25" 1280 x 720 TFT LCD

Processor Snapdragon 400 SoC

RAM 1.5GB

Android 4.4.2

Gim dapat berjalan

dengan lancar tanpa

mengalami kendala.

Valid
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Samsung J1

Ace

Layar 4.3 inches, 480 x 800

Processor Quad-core 1.2 GHz

RAM 1 GB

Android OS v4.4.4 (KitKat)

Gim dapat berjalan

dengan lancar tanpa

mengalami kendala.

Valid

Oppo F9 Layar 6.3 inches 2340 x 1080

ProcessorMediaTek Helio P60

RAM 4 GB

Android 8.1 Oreo

Gim dapat berjalan

dengan lancar tanpa

mengalami kendala.

Valid

Xiaomi

Pochophone

F1

Layar 6.18 inches FHD + 2246 x

1080 pixels

Processor Qualcomm Snapdragon

845 Octa core

RAM 8 GB

Android 8.1 Oreo

Gim dapat berjalan

dengan lancar tanpa

mengalami kendala.

Valid

Xiaomi redmi

3 pro

Layar 5 inches 720 x 1280 pixels

Qualcomm MSM8939v2

Snapdragon 616

RAM 3 GB

Android OS 5.1 Lollipop

Gim dapat berjalan

dengan lancar tanpa

mengalami kendala.

Valid

Gambar device yang dipakai untuk uji coba dapat dilihat pada Gambar 4.25 sampai

dengan 4.28.

Gambar 4.25 Samsung Galaxy Grand 2.



55

Gambar 4.26 Samsung J1 ACE.

Gambar 4.27 Oppo F9.

Gambar 4.28 Xiaomi Pochophone F1.

4.2.5 Implementasi Permainan

Implementasi GESIT melibatkan masyarakat di sekitar Yogyakarta dan implementasi

dilakukan di D.I. Yogyakarta. Implementasi dilakukan dengan cara memberikan soal pretest

kepada responden terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan memainkan gim, dan yang terakhir

mengisi posttest dan kuesioner tentang aplikasi.

Kegiatan implementasi dilakukan mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2019 yang

melibatkan 30 masyarakat dari berbagai usia karena gim dibuat dengan tujuan untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat umum dari berbagai usia. Tabel 4.2 menunjukkan

nama, usia, dan jenis kelamin responden.
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Tabel 4.2 Data Responden

No Nama Jenis Kelamin Usia

1 Abell AA Laki-Laki 10

2 Vanesh de Gabze Laki-Laki 11

3 Dea Ayu Karikavita Perempuan 12

4 Ellena Febri Tri Hastuti Perempuan 12

5 Karunia Wati Perempuan 16

6 Novia Dwi Normalitasari Perempuan 16

7 Salsa Aulia Az-Zahra Perempuan 16

8 Angga Dewantoro Laki-Laki 17

9 Bembi Yofaldo Laki-Laki 17

10 M.Rizky K Laki-Laki 17

11 Yayan Laki-Laki 17

12 Pujiasih Perempuan 20

13 Abu Yanuar Laki-Laki 21

14 Kristanto Laki-Laki 21

15 Mahmud H Laki-Laki 21

16 Robertus Kristian Laki-Laki 21

17 Danang P Laki-Laki 22

18 Dihan Axell Alesandro Laki-Laki 23

19 Miftahul Arifin Laki-Laki 23

20 M.Septi Ashar Laki-Laki 23

21 Imam Saefullah Laki-Laki 24

22 Tri Wahyuni Perempuan 25

23 Azwan Hepriansyah Laki-Laki 27

24 Wisnu Wiratmoko Laki-Laki 28

25 Mariena Ayu Perwita Sari Perempuan 30

26 Hari Wibowo Laki-Laki 33

27 Hartanto Laki-Laki 33

28 Teguh Tri Mulyanto Laki-Laki 35

29 Kasmadi Laki-Laki 38

30 Wasdiyanto Laki-Laki 38
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4.3 Evaluation (Evaluasi)

Evaluasi memiliki tujuan untuk mengetahui hasil dari pengembangan gim sudah sesuai

atau belum dengan apa yang diharapkan. Jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan yang

ada, akan dilakukan perbaikan pada gim yang sudah dibuat.

4.3.1 Evaluasi pretest-posttest

Nilai pengujian pretest, posttest, dan gain dari responden dapat dilihat Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Data gain

No Nama Max Pretest Posttest Gain

1 Abell AA 50 38 48 0,83

2 Vanesh de Gabze 50 40 48 0,8

3 Dea Ayu Karikavita 50 44 50 1

4 Ellena Febri Tri Hastuti 50 46 46 0

5 Karunia Wati 50 44 48 0,67

6 Novia Dwi Normalitasari 50 44 46 0,33

7 Salsa Aulia Az-Zahra 50 44 48 0,67

8 Angga Dewantoro 50 42 46 0,5

9 Bembi Yofaldo 50 40 48 0,8

10 M.Rizky K 50 38 44 0,5

11 Yayan 50 41 44 0,33

12 Pujiasih 50 44 48 0,67

13 Abu Yanuar 50 39 46 0,63

14 Kristanto 50 43 45 0,28

15 Mahmud H 50 42 46 0,5

16 Robertus Kristian 50 41 46 0,55

17 Danang P 50 48 48 0

18 Dihan Axell Alesandro 50 40 44 0,4

19 Miftahul Arifin 50 43 48 0,71

20 M.Septi Ashar 50 40 46 0,6

21 Imam Saefullah 50 40 46 0,6

22 Tri Wahyuni 50 46 46 0
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23 Azwan Hepriansyah 50 42 48 0,75

24 Wisnu Wiratmoko 50 48 48 0

25 Mariena Ayu Perwita Sari 50 44 44 0

26 Hari Wibowo 50 42 48 0,75

27 Hartanto 50 36 36 0

28 Teguh Tri Mulyanto 50 48 48 0

29 Kasmadi 50 41 46 0,55

30 Wasdiyanto 50 46 48 0,5

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat dilihat jika:

a. sebanyak 7 responden memiliki nilai gain yang tinggi karena memiliki nilai gain lebih

dari sama dengan 0,7.

b. Sebanyak 15 responden memiliki nilai gain sedang karena memiliki nilai gain di antara

0,7 dan 0,3.

c. Satu responden memiliki nilai gain yang rendah karena memiliki nilai gain kurang dari

sama dengan 0,3.

d. Sebanyak 7 orang tidak mengalami perubahan gain. Dari 7 responden yang tidak

mengalami perubahan gain, 1 responden masih berada pada tingkatan paham dan sisanya

sangat paham.

Saat pretest terdapat 9 responden dalam kategori paham dan sisanya sangat paham. Saat

posttest hanya tersisa 1 responden yang masuk dalam kategori paham, sisanya masuk ke

dalam kategori sangat paham.

4.3.2 Evaluasi sistem

Penilaian sistem dapat dilihat pada Tabel 4.4, yang menunjukkan penilaian total dan

rata-rata dari aplikasi beserta dengan hasil pengujiannya. Penilaian aplikasi yang didapat

dikalikan 2,5 untuk tiap responden lalu dijumlahkan. Setelah itu nilai keseluruhan dibagi

jumlah responden.
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Tabel 4.4 Penilaian aplikasi

No Nama Penilaian Aplikasi
Penilaian Akhir

(Penilaian aplikasi x 2,5)

1 Abell AA 30 75

2 Vanesh de Gabze 31 77.5

3 Dea Ayu Karikavita 30 75

4 Ellena Febri Tri Hastuti 28 70

5 Karunia Wati 30 75

6 Novia Dwi Normalitasari 32 80

7 Salsa Aulia Az-Zahra 35 87.5

8 Angga Dewantoro 26 65

9 Bembi Yofaldo 28 70

10 M.Rizky K 30 75

11 Yayan 30 75

12 Pujiasih 35 87.5

13 Abu Yanuar 32 80

14 Kristanto 29 72.5

15 Mahmud H 27 67.5

16 Robertus Kristian 32 80

17 Danang P 32 80

18 Dihan Axell Alesandro 27 67.5

19 Miftahul Arifin 29 72.5

20 M.Septi Ashar 32 80

21 Imam Saefullah 24 60

22 Tri Wahyuni 26 65

23 Azwan Hepriansyah 32 80

24 Wisnu Wiratmoko 31 77.5

25 Mariena Ayu Perwita Sari 30 75

26 Hari Wibowo 28 70

27 Hartanto 24 60

28 Teguh Tri Mulyanto 28 70
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29 Kasmadi 27 67.5

30 Wasdiyanto 24 60

Nilai Total 2197,5

Nilai Rata-Rata 2197,5 / 30 = 73,25

Untuk mendapatkan nilai rata-rata adalah dengan menghitung nilai total dari penilaian

akhir aplikasi lalu dibagi dengan jumlah responden dan nilai rata-rata yang didapat diubah

dalam bentuk persen sehingga mendapatkan persentase penilaian akhir untuk aplikasi ini

sebesar 73,25 % yang menandakan jika aplikasi memiliki nilai yang baik menurut skala

Likert.

4.3.3 Evaluasi usability

Penilaian usability didapat melalui jumlah jawaban responden pada skala di dalam

kuesioner pernyataan sistem. Jumlah penilaian usability dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Penilaian usability

no Pernyataan Positif 1 2 3 4 5

1 Saya rasa gim ini mudah untuk dimainkan 1 2 21 6

2 Saya rasa gim ini sangat menantang 6 19 5

3 Saya merasa nyaman menggunakan aplikasi ini 11 13 6

4 Saya rasa materi gim ini membantu dalam memahami

gejala terjadinya tsunami.
1 19 10

5 Saya rasa perintah di dalam gim sudah jelas
5 16 9

Pernyataan Negatif

1 Saya rasa gim ini sulit untuk dimainkan 3 19 6 2

2 Saya rasa gim ini membosankan 2 19 9

3 Saya rasa saya membutuhkan bantuan dari orang lain

untuk dapat menggunakan gim ini
2 16 9 2 1

4 Saya rasa gim ini tidak memiliki materi untuk

memahami gejala tsunami
4 23 3

5 Saya rasa perintah di dalam gim tidak jelas 4 17 9
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Berdasarkan penilaian usability yang terdapat pada Tabel 4.5, maka dapat dilakukan

analisis dan kesimpulan sebagai berikut:

a. Sebanyak 21 responden yang memberi nilai setuju, 6 responden sangat setuju, 2

responden netral, dan 1 responden sangat tidak setuju untuk pernyataan jika gim ini

mudah dimainkan.

b. Sebanyak 19 responden yang memberi nilai setuju, 5 responden memberi nilai sangat

setuju, dan 6 responden netral pada pernyataan jika gim ini menantang yang dapat

disimpulkan jika gim ini menarik minat penggunanya karena memiliki tantangan

tersendiri.

c. Sebanyak 11 responden yang memberi nilai netral, 13 responden setuju, dan 6 responden

sangat setuju untuk pernyataan jika gim ini membuat nyaman penggunanya yang dapat

disimpulkan jika masih perlu dilakukan perbaikan untuk kenyamanan pengguna dari

aplikasi ini.

d. Sebanyak 19 responden yang memberi nilai setuju, 10 responden sangat setuju, dan 1

responden netral untuk pernyataan jika gim ini dapat memberikan gambaran terjadinya

tsunami dan langkah-langkah untuk penyelamatan diri sehingga dapat disimpulkan jika

materi tentang edukasi tsunami bisa tersampaikan dengan baik.

e. Sebanyak 16 responden yang memberi nilai setuju, 9 responden sangat setuju, dan 5

responden netral untuk pernyataan jika perintah yang ada pada gim ini sudah jelas

sehingga dapat disimpulkan jika perintah-perintah yang harus dilakukan untuk

menyelesaikan gim ini dapat tersampaikan dengan baik.

f. Sebanyak 19 responden memilih tidak setuju, 3 responden sangat tidak setuju, 6 netral,

dan 2 setuju untuk pernyataan gim ini sulit untuk dimainkan. Mayoritas responden tidak

mengalami kesulitan saat memainkan gim ini, akan tetapi suara responden yang

menyatakan jika gim ini sulit juga perlu dipertimbangkan untuk perkembangan

kedepannya.

g. Sebanyak 19 responden memilih tidak setuju, 2 responden sangat tidak setuju, dan

sisanya netral pada pernyataan gim ini membosankan karena gim ini memiliki tantangan

tersendiri.

h. Hampir setengah responden tidak setuju jika memerlukan bantuan orang lain untuk

mengoperasikan gim ini, akan tetapi responden yang memberi nilai netral, setuju dan

sangat setuju juga perlu dipertimbangkan untuk pengembangan dan kenyamanan

kedepannya.
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i. Sebagian besar responden tidak setuju jika gim ini tidak memiliki materi untuk

memahami gejala tsunami, akan tetapi ada masukan jika materinya sebaiknya

ditambahkan karena melihat ada beberapa responden yang tidak mengalami pertambahan

gain.

j. Sebagian besar responden tidak setuju jika perintah dalam gim ini tidak jelas yang dapat

diartikan jika perintah dalam gim sudah dapat dipahami oleh pemain yang

memainkannya.

4.3.1 Kelebihan Gim

Berdasarkan hasil pengujian dan pertambahan gain dari responden, dapat disimpulkan

jika gim ini memiliki kelebihan, yaitu:

a. Gim mudah untuk dimainkan.

b. Gim ini menarik untuk dimainkan.

c. Gim sudah memiliki materi tentang edukasi mitigasi tsunami.

d. Perintah di dalam gim dapat dipahami.

4.3.2 Kekurangan Gim

Berdasarkan hasil pengujian dan pertambahan gain dari responden, dapat disimpulkan

jika gim ini memiliki kekurangan, yaitu:

a. Kenyamanan gim yang perlu ditingkatkan.

b. Tingkat responsif tombol gim yang perlu ditingkatkan.

c. Pengguna perlu sedikit penyesuaian.

d. Materi yang dimasukkan belum lengkap.


