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Abstract

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is still one public health problem
in Indonesia. Based on observation, dengue prevention have not been
fully introduced to the students at the elementary school level. Recognition
of the impact that can prevent dengue mosquito breeding tends to be
done through the medium of pamphlets, advertisements, extension of the
City Health Department, or a glimpse of introduction from the teacher.
This causes the students do not understand the material. Therefore, made
an application to study dengue fever based on Android are intended for
elementary school students through educational games. This application
was built using the prototype method, in which software developers to
manage the needs of users in phases. By applying the concept of
educational game on Android and touch functionality supported by
Andengine game engine, primary school students can more easily
understand the material presented.

Keyword : Dengue Hemorrhagic Fever, Android Learning, Education
    Games

1. Pendahuluan

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever
(DHF) sampai saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat
Indonesia. Penyakit DBD ditemukan hampir di seluruh negara yang memiliki iklim
tropis dan subtropis. Terkait dengan datangnya musim penghujan, DBD digolongkan
menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), karena dapat meningkatan aktifitas vektor
DBD pada musim hujan yang dapat menyebabkan terjadinya penularan penyakit
DBD pada manusia melalui vektor aedes [1]. Penyakit ini ditandai dengan gejala
demam tinggi, pusing seperti layaknya penderita flu, pendarahan pada kulit, nyeri
pada otot dan sendi, mual, muntah, pembesaran hati dan cenderung diikuti rejatan/
shock dan kematian [2].

Indonesia tergolong daerah endemis yang berpotensi terjangkitnya wabah
DBD. Curah hujan yang tinggi didaerah tropis berakibat pada meledaknya populasi
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nyamuk Aedes Aegipty yang bersarang di genangan air hujan [2]. Namun demikian,
upaya pemberantasan DBD belum berhasil di Indonesia, sehingga menimbulkan
KLB di berbagai daerah. Permasalahan utama dalam menekan angka kematian
akibat DBD adalah belum berhasilnya upaya menggerakkan peran serta masyarakat
dalam PSN DBD melalui Gerakan 3M sejak 1992 [3].

Data yang diperoleh dari Bappenas dari tahun 2005 sampai tahun 2010, jumlah
penderita DBD di kota Salatiga mengalami peningkatan dari 109 orang menjadi
155 orang. Penanggulangan DBD di Kota Salatiga belum sepenuhnya dikenalkan
kepada siswa di tingkat Sekolah Dasar. Dengan memanfaatkan teknologi Android
akan dibuat suatu sistem pembelajaran penyakit demam berdarah berbasis Android
melalui game edukasi sebagai media pembelajaran tentang bahaya DBD.

2. Kajian Pustaka

Demam Berdarah adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus
dengue dengan gejala utama demam, nyeri otot dan sendi, yang biasanya memburuk
setelah dua hari pertama [4]. Cara penularan penyakit DBD terdapat tiga faktor
yang memegang peranan, yaitu manusia, virus dan vektor perantara. Virus dengue
ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti yang mengandung
virus dengue pada saat menggigit manusia. Aedes Aegypti tersebar di daerah tropis
dan subtropis [3]. Vektor utama dengue di Indonesia adalah nyamuk Aedes Aegypti.
Vektor ini bersarang di bejana-bejana yang berisi air jernih dan tawar seperti bak
mandi, drum penampung air, kaleng bekas dan lain-lainnya.

Game sebagai sistem formal tertutup yang secara subjektif ditampilkan sebagai
sub realita [5]. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan
untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang
perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai
tujuan belajar [6]. Secara umum media pengajaran dibagi menjadi tiga jenis, yaitu
media pandang (visual aids), media dengar (audio aids), dan media dengar pandang
(audio-visual aids). Media pandang dapat berupa benda-benda alamiah, orang,
dan kejadian. Media dengar dapat berupa tiruan benda-benda alamiah, orang, dan
kejadian. Sedangkan media dengar pandang dapat berupa gambar benda-benda
alamiah, orang, dan kejadian [7]. Dari ketiga jenis pengajaran dapat diciptakan
media pembelajaran berbasis multimedia yang mencakup pembelajaran audio video
yang dapat memberikan suatu alternatif untuk mengembangkan teknik pembelajaran
yang efektif dan interaktif.

Pembelajaran adalah proses yang mengakibatkan perubahan yang relatif
permanen dalam tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman  [8]. Pendapat Andreson
diperkuat dengan teori Uno, 2006 [9], yang mengatakan bahwa, dalam belajar,
siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi
juga berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai
tujuan pembelajaran yang diinginkan. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan ajar
yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan
belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun
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bahan tidak tertulis (National Center of Vocational Education Research Ltd/
National Center For Competency Based Training) [10]. Game edukasi
merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan untuk memberi pembelajaran
bagi user dengan muatan pendidikan yang bersifat akademis dan pengembangan
kecakapan hidup [11].

Android Software Development Kit atau Android SDK adalah sekumpulan
tool dan platform yang memungkinkan untuk dikembangkan berbagai aplikasi pada
Android. Dengan Android SDK dan bahasa pemrograman Java, berbagai aplikasi
canggih dapat dibangun dengan cepat dan relatif mudah menggunakan semua fitur
yang ada di Android, bahkan berbagai Add-On dapat ditambahkan untuk memperluas
kemampuan Android seperti Google API juga memungkinkan untuk membangun
berbagai aplikasi geografis berdasarkan Google Map [12].

Andengine merupakan suatu library kecil yang dibuat untuk memudahkan
pekerjaan para developer game Android [13]. Andengine merupakan sebuah game
engine gratis untuk platfrom Android yang menyediakan kelas-kelas yang dibutuhkan
dalam membuat sebuah game. Beberapa fitur yang dimiliki andengine adalah Scaling
Across Various Device (Different Resolutions), Multi Touch Support, Physics
Extension-(Box2D), TiledMap in TMX Format Support, Particle System, Live
Wallpaper Extention [14].

3. Metode dan Perancangan Sistem

Gambar 1 Metode Prototyping Model [15]

Metode penelitian yang digunakan pada pembuatan aplikasi ini adalah
prototyping model. Secara lengkap, tahapan prototyping model ditunjukkan pada
Gambar 1. Tahapan Protoyping Model dijelaskan sebagai berikut :
1. Tahap Pengumpulan Kebutuhan diawali dengan menentukan topik game,

kemudian merencanakan tujuan. Selanjutnya mengumpulkan data untuk
membangun aplikasi game edukasi. Data yang terkumpul meliputi perancangan
dan pembangunan media pembelajaran, sumber penyebaran dan pencegahan
penyakit DBD, penerapan teknologi touch pada perangkat mobile phone dengan
platform android yang didukung dengan game engine andengine. Tahap
selanjutnya adalah mengumpulkan data untuk target pengujian sistem.

 2. Perancangan dimulai dengan merancang game yang meliputi aspek perancangan
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gameplay menggunakan fungsi touchscreen, dan proses pengkodean dengan
menggunakan program Eclipse Galileo 3.2. Untuk menuliskan kode program
pada fungsi touch menggunakan boolean onSceneTouchEvent, dimana fungsi
dari kode tersebut adalah untuk memperoleh posisi sentuhan pada layar melalui
nilai koordinat X dan Y.

3. Evaluasi Prototype dilakukan sebanyak tiga kali pengujian. Evaluasi tahap pertama
dilakukan setelah rancangan awal program selesai dibuat. Menu utama progran
masih default dari eclipse tanpa ada desain khusus dari segi desain interface.
Menu utama terdiri dari empat pilihan menu yaitu start, help, credit dan exit
yang letaknya saling berjauhan. Tahap pertama pembelajaran disampaikan dalam
bentuk teks dan kurang efektif, karena materi yang disampaikan banyak dan
sulit untuk dipahami. Evaluasi tahap kedua, dengan menempatkan button pada
menu awal menjadi satu baris, agar mempermudah user memilih menu. Materi
disajikan dalam bentuk gambar dengan kalimat instruksional. Hal ini dimaksudkan
mempermudah  user dalam memahami materi. Evaluasi tahap ketiga disesuaikan
dengan menambahkan faktor-faktor yang dapat memicu perkembangbiakan
nyamuk aedes aegipty dan mengubah jenis font yang sesuai dengan jenis font
pada button atau materi game.

Gambar 2 menjelaskan flowchart menu utama yang menampilkan button
start, help, credit dan exit. Tampilan menu utama menjelaskan jika user memilih
tombol start, maka user akan masuk ke halaman materi, tombol help berisi cara
memainkan aplikasi, tombol credit berisi keterangan dari peneliti, dan tombol exit
untuk keluar dari aplikasi.
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Pada flowchart menu start game, user langsung memilih button start untuk
memulai permainan. Namun sebelum memulai permainan, user akan ditunjukkan
materi yang dipakai dalam permainan. Dalam menu start terdiri tiga stage permainan.
Stage one adalah tepuk nyamuk, pada stage ini user akan bermain  menepuk nyamuk
sebanyak mungkin dalam waktu 60 detik. Jika dalam waktu tersebut user mendapat
score 200, user dapat melanjutkan permainan ke stage berikutnya. Tetapi sebaliknya,
jika dalam waktu 60 detik, user memperoleh score < 200, maka akan muncul
halaman game over dan kembali ke menu start game. Stage two membersihkan
rumah, dalam stage ini user harus membersihkan ruang-ruang dalam rumah yang
kotor dalam waktu 30 detik, agar tidak menjadi sarang nyamuk. Jika dalam waktu
30 detik, user mampu memperoleh score 100, maka user dapat melanjutkan
permainan ke stage berikutnya. Namun, jika dalam waktu 30 detik, user memperoleh
score <100, maka dengan sendirinya akan muncul halaman game over dan kembali
ke menu Start Game. Stage three adalah quiz,  user dihadapkan dengan beberapa
pertanyaan seputar DBD. Jika user telah memasukkan jawaban, secara otomatis
soal berikutnya akan muncul. Setelah semua pertanyaan dapat dijawab oleh user,
akan muncul score akumulasi nilai perolehan user dari stage one sampai stage
three game. Gambar 3 menjelaskan flowchart menu start.
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Gambar 3 Flowchart Menu Start

Konsep Game aplikasi pembelajaran penyakit DBD menerapkan teknologi
Android melalui game bye Mrs. Aedes kepada anak usia 10-12 tahun dengan
menggunakan animasi yang menarik. Game ini terdiri dari tiga stage, dimana setii
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konsep yang berbeda. Konsep game stage one yaitu memukul nyamuk sebanyak
mungkin dengan tujuan mengurangi populasi nyamuk penyebab demam berdarah
dengue. Stage two yaitu membersihkan rumah, konsepnya adalah mengajak user
menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal agar tidak menjadi sarang
nyamuk penyebab demam berdarah. Stage three yaitu quiz, bertujuan melatih daya
ingat user tentang materi yang telah disampaikan. Pemilihan konsep pada permainan
stage one dan stage two didasarkan pada keberadaan nyamuk aedes aegypti
yang sudah ada di beberapa tempat.

Aplikasi gameplay menggunakan fungsi touch dengan didukung game engine
andengine yang diaplikasikan pada perangkat Android. Untuk menjalankan fungsi
touch pada andengine menggunakan Kode Program 1.  Aplikasi fungsi touch harus
diimplementasikan terlebih dahulu dalam method public boolean
onSceneTouchEvent (Scene pScene, TouchEvent pSceneTouchEvent). Method
public digunakan setiap kali user melakukan touch pada screen device, oleh karena
itu method menyimpan data perubahan pada float pX dan float pY, dimana kedua
variabel akan menentukan posisi koordinat X dan Y pada saat user menyentuh screen
device.

Kode program 1 Perintah untuk Memanggil Fungsi Touch

public class DBDActivity extends BaseGameActivity
implements IOnSceneTouchListener, IAnimationListener {
public boolean onSceneTouchEvent(Scene pScene, TouchEvent
pSceneTouchEvent) {

float pX = pSceneTouchEvent.getX();
float pY = pSceneTouchEvent.getY();

}
}

 Pada saat user memilih icon game, akan muncul tampilan menu utama yaitu
button start, button help, button credit, dan button exit yang dapat dilihat pada
Gambar 4. Button exit pada menu utama digunakan untuk keluar dari aplikasi.

Gambar 4 Perancangan Interface Halaman Utama

Gambar 5 Perancangan Interface Halaman Help

Jika user memilih button help, maka akan muncul halaman help yang berisi
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cara memainkan game tersebut, dan untuk kembali ke menu utama, user menekan
tombol tab layar pada device yang digunakan. Tampilan halaman help seperti terlihat
pada Gambar 5.

Apabila user memilih button credit, akan mucul halaman credit yang
menampilkan  keterangan, dan untuk kembali ke menu utama, user menekan tab
layar pada device yang digunakan. Tampilan halaman credit dapat dilihat pada
Gambar 6.

Gambar 6 Perancangan Interface Halaman Credit

Setelah user menekan button start, akan muncul halaman materi yang berisi
button next dan preview untuk melihat seluruh isi materi, button exit untuk kembali
ke menu utama, dan button start untuk memulai permainan. Tampilan halaman
materi seperti terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Perancangan Antarmuka Halaman Materi

Button start yang dipilih oleh user akan menampilkan halaman leveling seperti
Gambar 8, dimana terdapat tiga jenis permainan yang harus diselesaikan oleh user
secara berurutan.

Gambar 8 Perancangan Antarmuka Halaman Leveling

Pada stage one, user ditempatkan dikamar kotor dan tidak tertata rapi, yang
menyebabkan banyak nyamuk berterbangan dalam kamar. Cara memainkannya,
user harus mengumpulkan nilai sebanyak mungkin dengan menepuk nyamuk-nyamuk
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yang muncul dari sisi kanan atau kiri layar. Rancangan game untuk stage one dapat
dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Rancangan Game Stage One

Pada stage two, user diajak untuk lebih memperhatikan kebersihan rumah
agar tidak menjadi sarang nyamuk DBD. Cara memainkannya, user harus
mengumpulkan nilai sebanyak mungkin dengan cara membersihkan ruangan dalam
rumah yang kotor, sehingga nyamuk tidak dapat berkembangbiak dalam rumah.
Rancangan game untuk stage two dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Rancangan Game Stage Two

Tampilan pada stage three, user akan diperhadapkan dengan pertanyaan
seputar DBD, untuk menguji daya ingat dan pemahaman user akan materi yang
diberikan. Permainan ini berfungsi sebagai pembelajaran tentang penyakit demam
berdarah. Rancangan game untuk stage three dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11 Rancangan Game Stage Three

4. Hasil dan Pembahasan

Halaman menu utama merupakan halaman awal aplikasi, dimana tampilan
menu awal game yang menampilkan empat button yakni start, help, credit, dan
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exit untuk keluar dari aplikasi, seperti terlihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Tampilan Menu Awal Game

Pada menu utama aplikasi dibuat satu ClassActivity yanberfungsi sebagai
layar penampung dari setiap komponen. Kode Program 2 menunjukkan perintah
untuk menampilkan halaman menu utama dan untuk memunculkan tampilan scene
pertama. Button help berisi cara bermain dan aturan untuk setiap stage dalam
permainan ditunjukkan pada Gambar 13.

Kode program 2 Perintah Untuk Menampilkan Halaman Menu Utama

public Scene onLoadScene() {
gotoMenu();
return sceneMenu;

}

  

  

 

Gambar 13 Tampilan Halaman Help

Halaman credit menampilkan keterangan peneliti yang terlibat dalam
pembuatan game, seperti tampilan pada Gambar 14.

Gambar 14 Tampilan Halaman Credit
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Button start berisi halaman materi, dimana terdapat button next dan preview
untuk melihat seluruh isi materi yang digunakan, button exit untuk kembali ke menu
utama dan button start untuk masuk ke halaman leveling seperti terlihat pada
Gambar 15.

Gambar 15 Tampilan Halaman Materi

Tampilan gameplay  stage one pada Gambar 16 menjelaskan bahwa nyamuk
muncul secara random dari sisi kanan dan kiri device. Keadaan background
menggambarkan kondisi kamar yang kotor dan tidak tertata rapi, sehingga banyak
nyamuk yang berterbangan didalam kamar.

Gambar 16 Tampilan Stage One

Pada stage one, apabila user menepuk nyamuk, maka program akan
melakukan fungsi remove sprite untuk menghilangkan sprite nyamuk. Untuk
menjalankan fungsi remove sprite, digunakan Kode Program 3.

Kode program 3 Perintah Untuk Menghilangkan Sprite Nyamuk

private void removeSprite(final Sprite s) {
mEngine.runOnUpdateThread(new Runnable() {

@Override
public void run() {

sceneStage1.getTopLayer().removeEntity(s);
}

});
}

Setelah menjalankan remove sprite, fungsi dijalankan dengan boolean remove
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untuk melakukan pengecekan apakah sudah ada sprite nyamuk yang dihilangkan.
Apabila dalam satu kali tepuk user mengenai dua sprite nyamuk, maka hanya satu
sprite yang hilang oleh program, karena hanya menggunakan fungsi single touch.
Untuk menjalankan perintah tersebut, menggunakan Kode Program 4.

Kode program 4 Fungsi Untuk Melakukan Pengecekan Sprite

boolean remove = false;
for (Sprite s:listAedes) {
if (s.contains(pX, pY) && s.isVisible()) {

spriteAnimCla.animate(10, 1);
s.setVisible(false);

removeSprite(s);
scoreStage1 += 10;
txtScoreStage1.setText(“Skor: “ + scoreStage1);

remove = true;
}
if (remove) break;

}

Gambar 17 menjelaskan tampilan stage two, dimana seolah-olah user berada
dalam sebuah rumah dengan empat ruang berbeda, kemudian user diminta
membersihkan ruangan yang kotor agar tidak menjadi sarang nyamuk. Pada stage
three, user diajak untuk mengingat materi yang sudah diajarkan dalam game dengan
menjawab 10 macam pertanyaan dengan lima macam jawaban yang bertujuan untuk
membantu user dalam memberikan jawaban untuk setiap soal. Tampilan stage three
dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 17 Tampilan Stage Two

Gambar 18 Tampilan Stage Three
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Tabel 1 Tabel Pengujian Alfa

 

Pengujian Aksi Hasil aksi Status 
Pengujian 

Menu -klik tombol 
start, help, 
credit, dan exit 

- jika berhasil tombol start 
akan mengarahkan aplikasi ke 
halaman materi untuk 
kemudian masuk ke bagian 
permainan, tombol help ke 
halaman cara bermain, 
tombol credit ke halaman 
credit, dan exit untuk 
mengakhiri aplikasi. 

Valid 

Tombol 
navigasi 
materi 

-klik tombol 
navigasi next 
dan previous 

Tombol next untuk 
mengarahkan ke slide 
berikutnya pada menu materi, 
sedangkan previous untuk ke 
halaman sebelumnya 

Valid 

Soal evaluasi -Mengerjakan 
soal evaluasi 

-nilai yang dihasilkan sesuai 
dengan perhitungan jumlah 
jawaban yang benar 

Valid 

Touch -Touch objek 
yang dapat di 
touch 

-objek dapat di touch serta 
diberikan batasan dalam 
sekali touch dipastikan tidak 
terjadi miss. 

Valid 
 

Cek collision 
dan variabel 

-Melakukan 
touch objek 
nyamuk 
-Melakukan 
touch pada 
objek ruang 
-Melakukan 
touch pada 
jawaban benar 

-jika berhasil akan menambah 
variabel nilai 

Valid 

Variabel 
waktu 

Melihat 
wariabel waktu 
berjalan 

Jika waktu ditentukan habis, 
aplikasi akan melakukan cek 
terhadap variabel nilai untuk 
ke level berikutnya 

Valid 

Pengujian dilakukan terhadap siswa kelas IV SD, dengan jumlah responden
50 siswa, terbagi menjadi dua bagian, yakni kelompok belajar menggunakan buku
dan kelompok  belajar dengan menggunakan aplikasi. Pengujian dilakukan dengan
dua cara, yaitu pengujian alfa dan pengujian beta. Pengujian alfa dilakukan oleh
pembuat aplikasi untuk sirkulasi internal dan error atau ketidaklengkapan dalam
aplikasi 22]. Dalam pengujiannya terjadi beberapa bug dalam game seperti tampilan
halaman materi yang terlalu banyak menggunakan tulisan, kesalahan letak posisi
button pada halaman materi, tampilan dalam permainan yang tidak sesuai kemudian

.

Dari Tabel 1 disimpulkan bahwa semua variabel dalam game  dapat berjalan dengan
baik dan siap untuk diujikan kepada target pengujian sistem. Kelompok pengujian
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beta dilakukan dengan membagi responden menjadi dua kelompok. Kelompok
pertama akan diberikan dua kali tes yaitu dengan membagi kuisioner seputar demam
berdarah, kemudian responden akan diberi materi dalam bentuk buku perihal DBD
dan responden diberikan tes yang kedua untuk menguji daya ingat dan pemahaman
user dalam belajar menggunakan media buku. Kelompok kedua juga diberikan dua
kali tes, dengan membagi kuisioner berisi pertanyaan seputar demam berdarah.
Kelompok responden kedua akan diberi materi dalam bentuk game yang dikemas
dalam bentuk gambar dengan diberi kalimat instruksional yang membantu user dalam
memahami materi yang diberikan. Setelah melakukan pengujian, siswa diberikan
kuisoner untuk untuk mengetahui penilaian user terhadap aplikasi ataupun mengetahui
bug yang ditemui pengguna. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk memodifikasi
program. Adapun hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel
perbandingan antara nilai sebelum menggunakan aplikasi dan nilai sesudah
menggunakan aplikasi.

     Tabel 2 Tabel Perbandingan Nilai Sebelum dan Sesudah Aplikasi

         

Range Nilai Tes Sebelum Tes Setelah 
Group 1 Group 2 Group 1 Group 2 

≥ 50 9 orang 7 orang 4 orang 0 orang 
60 8 orang 7 orang 11 orang 4 orang 
70 5 orang 4 orang 5 orang 9 orang 
80 3 orang 5 orang 2 orang 6 orang 
90 0 orang 2 orang 2 orang 3 orang 

100 0 orang 0 orang 1 orang 3 orang 
 

Keterangan :
Group 1 : Kelompok siswa yang menggunakan media buku untuk mempelajari materi
Group 2 : Kelompok siswa yang menggunakan media aplikasi untuk mempelajari materi

Dari data responden, dapat digunakan untuk melakukan scoring nilai.
Pemberian skor untuk masing-masing nilai dalam kuesioner adalah range, nilai 91
sampai 100 termasuk kategori sangat baik, range nilai 71 sampai 90 termasuk kategori
baik, range nilai 51 sampai 70 masuk kategori cukup, sedangkan range nilai dibawah
50 masuk kategori kurang. Dari Tabel 2 diperoleh peningkatan tertinggi pada nilai
100, berarti aplikasi yang dijalankan adalah sangat baik. Grafik pada Gambar 19
menjelaskan bahwa responden dengan menggunakan aplikasi memperoleh nilai lebih
tinggi dibandingkan responden yang menggunakan buku sebagai acuan pembelajaran
materi. Setelah demo aplikasi dan tes selesai dilakukan, tahap pengujian selanjutnya
adalah pengisian kuisioner yang disebarkan pada SD Negeri Salatiga 01 dengan
jumlah responden adalah 50 orang. Ada delapan kategori pertanyaan, dimana kategori
pertama sebanyak 72% responden menjawab responden belum pernah melihat
aplikasi ini. Kategori kedua menjawab sebanyak 92% responden berpendapat  materi
yang disampaikan mudah dipahami. Kategori ketiga sebanyak 90% responden
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berpendapat bahwa tampilan materi dalam aplikasi sudah jelas. Pada kategori
keempat sebanyak 90% responden berpendapat bahwa materi yang disampaikan
sudah lengkap. Kategori kelima sebanyak 90% responden berpendapat materi yang
disampaikan sudah sesuai, kategori keenam sebanyak 94% responden berpendapat
tampilan game sudah menarik minat belajar siswa, kategori ketujuh sebanyak 98%
responden berpendapat bahwa aplikasi ini membantu anak mengenalkan bahaya
penyakit DBD dan cara pencegahan serta cara meminimalkan perkembanganbiakan
nyamuk Aedes aegypti. Pada kategori kedelapan yaitu sebanyak 98% responden
setuju bahwa cara bermain game ini mudah dipahami. Dari kedelapan kategori
tersebut tujuh kategori menghasilkan tingkat persentase antara 90% sampai 98%
sedangkan satu kategori menghasilkan nilai persentasi 72%.

Grafik Peningkatan Nilai Siswa
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5. Simpulan

Penerapan teknologi touch yang dimiliki Andengine pada perangkat mobile,
dapat dipakai untuk membangun aplikasi pembelajaran penyakit Demam Berdarah
Dengue. Aplikasi ini dapat membantu para siswa dalam mengenal bahaya dari DBD
serta memberi pemahaman dan pengetahuan akan penyebaran penyakit DBD, karena
penyampaian materi yang digunakan dalam media pembelajaran dengan games jelas
dan mudah dipahami serta menarik minat siswa untuk belajar.
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