LAMPIRAN A: Hasil Foto Wawancara
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LAMPIRAN B: Hasil FGD
Ini merupakan daftar pertanyaan dalam FGD:
1.) Nama, usia, profesi, dan provinsi (sebagai bahan studi analisis, jika
berkenan)
2.) Yang menjadi pencetus utama tipes anda? (Contoh: salah makan)
3.) Sensasi apa saja yang dialami selama tipes?
4.) Berapa

hari

penyakit

ini

berlangsung

hingga

ke

proses

penyembuhan?
5.) Apa saja kerugian waktu yang dialami saat tipes menghadang?
6.) Amanah anda untuk orang lain agar tidak mengalami hal yang sama?
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JAWABAN 01
1.) Bapak F. D. A., 35thn, Karyawan, DKI jakarta
2.) Salah makan, jajan sembarangan, makanan tidak higienis, kondisi
badan sedang lelah/cape.
3.) Flu berat (batuk, pilek, demam), badan lemas.
4.) 8-10 hari
5.) Kerjaan kantor terhambat, mudah lelah.
6.) Jaga makan, makan harus selektif (lihat penjualnya), olah raga dan
makan seimbang.

JAWABAN 02
1.) E. S. E., 51 thn, pegawai, Sumatera Selatan
2.) Gak tau, krn beda2 … Thn 2002 pagi2 sehat, tiba2 siang jam 1 an
demam tinggi, kepala berat, mual, menggigil yg ini makan biasa, ke
rumah sakit langsung rawat .. Thn 2008 jg seperti itu, sempet rawat
jalan, akhir nya di rawat inap … Thn 2012 se inget gue malam abis
makan duren, blm makan nasi dan gak makan nasi lg, pagi sih sehat
siang nya mulai gejala kayak thn 2002 itu, ke rumah sakit langsung
gak boleh pulang ...
3.) Demam tinggi, menggigil kedinginan, mual, kepala sakit ...
4.) 1-2 minggu
5.) gak bs kerja, hrs istirahat total ..
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6.) Jaga kesehatan, kerja jgn berlebihan, waktu nya makan dan istirahat
di perhatikan, klau badan udah agak gak enak, hrs makan, jgn di
ikutin gak ke pingin makan nya … perbanyak makan yg menjaga
stamina … air putih yg banyak ...

JAWABAN 03
1.) F. E. F., 36 th, perawat, jakarta
2.) Suka makan pedas, suka jajan
3.) Lidah pahit, tidak nafsu makan, panas naik turun
4.) Hampir 7hr an
5.) Tidak bisa aktivitas,harus bedrest
6.) Jaga pola makan teratur, jangan menunda lapar, selektif pilih
makanan yang baik

Gambar 3.1.4. Foto bersama perawat dengan inisial F.E.F

xix

JAWABAN 04
1.) S. N., 30 tahun, karyawan BUMN, Banten
2.) Salah makan
3.) Demam tinggi, batuk, mual, pusing, tidak BAB dan tidak ada hasrat
untuk BAB selama seminggu
4.) Hampir 7hr an
5.) Banyak pekerjaan yang tertunda dan menumpuk
6.) Jaga kebersihan asupan makanan, makan teratur, jaga kebersihan
lingkungan, banyak minum air putih, dan istirahat yang cukup.
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Judul
Tema
Setting
Platform
Genre
Target Customer
Monetisasi

: Immune Battlefront

Project Scope

: Mobile Game ini memiliki 3 Stage

: Kesehatan
: Di dalam dunia berdasarkan tubuh manusia
: Mobile Game
: Sci-fi, Tower Defense
: Dewasa mudah umur 19-26 tahun
: Free to play

a. Stage 01: Dimulai dengan tokoh manusia yang bernama Anissa. Ia
mengalami penyakit tipes dan setelah melalui 2 minggu fase penyembuhan
– ia menyadari bahwa ada cara untuk mencegah penyakit ini bagi orang
lainnya. Dikarenakan ia tidak ingin anggota keluarganya mengalami
penyakit dan kerugian waktu yang sama, ia menghimbau Baskoro (adiknya)
untuk melakukan vaksinasi tipes. Barulah setelah itu, latar cerita pun mulai
berganti ke dalam dunia para sel di dalam tubuh Baskoro dan menunjukkan
bagaimana vaksin tipes yang dilakukan olehnya mempengaruhi peran sel
darah putih – yang merupakan serdadu pelindung kesehatan tubuhnya itu.
Perlawanan sel darah putih dan bakteri tipes ini akan menjadi stage pertama
dalam game.
b. Stage 02: Area di stage ini berpindah ke sistem pencernaan yaitu ke usus
Baskoro dimana selain masuk melalui luka, bakteri tipes juga dapat masuk
lewat makanan sehingga di stage ini player harus melindungi usus sehingga
bakteri tidak masuk ke dalam usus atau usus akan bocor dari serangan
musuh.
c. Stage 03: Stage ini adalah situasi what if jika bakteri berhasil melewati usus
Baskoro dan terus menuju jantung dimana situasi semakin sengit – player
harus melindungi jantung dari bakteri-bakteri atau detak jantung akan
menjadi tidak teratur dan dapat berakibat fatal.

Waktu Main: 60 menit
Jumlah Pemain: 1 Orang pemain
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Influences:
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Variabel Analisis

Penjelasan (Plants Vs. Zombies)

Visual

Memiliki bentuk-bentuk sederhana dan cenderung
menggemaskan sebagai visual utama game. Secara
keseluruhan, pemilihan warna dan lain-lain membuat
pemain merasa riang.

Setting,
Location,
Theme

Tempat yang digunakan adalah taman yang bisa ditumbuhi
tanaman untuk menyerang para zombie.

Atmosphere

Atmosfer yang ingin ditonjolkan oleh game ini adalah
suasana menyenangkan saat tumbuhan membunuh para
zombie. Ini adalah game yang didesain sedemikian rupa
untuk membuat pemain senang dalam melawan musuh.

Color Palette

Warna yang disajikan oleh game ini adalah warna-warna
yang memberi kesan friendly terhadap pemain.

Lighting

Game ini menggunakan jenis pencahayaan high-key. Di
mana matahari sebagai sumber cahaya utama.

Genre,
Game Mechanics

Genre permainan adalah Tower Defense, di mana usaha
pemain adalah untuk mempertahankan suatu benteng agar
tidak dimasuki oleh musuh.
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Moodboard:
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Premise:
Berkisah tentang tokoh bernama Anissa yang mengalami penyakit hingga 2 minggu
lamanya – yaitu tipes atau typhoid fever. Kemudian, Anissa tidak mau adiknya
menghadapi penyakit yang serupa. Maka dari itu, Anissa mengajak adiknya yang
bernama Baskoro untuk melakukan vaksinasi tipes sebagai aksi pencegahan nyata.
Lalu, di luar pengetahuan Anissa dan Baskoro, sel-sel di dalam tubuh mereka pun
berperilaku seperti layaknya serdadu perang yang bereaksi langsung terhadap
pilihan-pilihan mereka. Apakah vaksin yang dilakukan Baskoro akan memberikan
efek signifikan terhadap para serdadu pelindung dalam tubuhnya?

Competitive Analysis
PLANTS VS ZOMBIES
+
+
+
+

Desain karakter yang ditargetkan kepada semua usia
Tema zombie apocalypse yang tak kunjung tertinggal oleh zaman
Mekanik game yang cukup mudah dipahami
Mood yang friendly secara warna dan soundtrack

Brief Description
Sebuah game mobile yang memiliki cerita seputar vaksinasi dan menunjukkan apa
artinya tindakan vaksinasi tersebut untuk perkembangan sistem imun tubuh
manusia.

Detailed Description
Bermula dari latar belakang mengenai kesadaran vaksinasi tipes dewasa yang masih
cukup terbagi di Indonesia – 52.3% sadar mengenai perihal tersebut dan 47.7%
tidak sadar, disurvey oleh kelompok dari total 86 responden. Yang menjadi bahan
pertimbangan di sini adalah kerugian waktu dan pekerjaan jika penyakit tipes
menyerang serta durasi penyembuhannya yang mampu mencapai 2 minggu. Untuk
mencegah kerugian waktu dan penggunaan uang berobat, vaksinasi tipes dewasa
ini sangat dianjurkan oleh para dokter.
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Dengan pemahaman ini, kelompok merangkai game mobile yang
menjelaskan efek langsung dari penyakit tipes dan mengapa vaksin sendiri bisa
menjadi tindakan preventif yang unggul. Semua permasalahan medis akan
didemonstrasikan oleh karakter manusia dalam game, sedangkan personifikasi selsel dalam tubuh manusia yang bersangkutan akan memberikan gambaran pada
pemain mengenai perjuangan sel dalam melawan bakteri merugikan.
Dengan sikap-sikap karakter ini dan juga penjelasan mengenai peran-peran
sel imun dalam tubuh – pemain bisa menjadikan seluruh informasi ini sebagai tolak
ukur untuk melakukan vaksin atau tidak sama sekali.

Daya Tarik:
-

Cerita yang mengaitkan topik vaksin dengan sains-fiksi
Desain tokoh dan latar yang disesuaikan dengan organ dalam badan
Beberapa cutscene yang digambar utuh layaknya screenshot adegan film

High Concept
-

Memiliki tema yang edukatif seputar kesehatan tubuh
Memiliki style pewarnaan yang meng-emfasis atmosfer & mood cerita
Permainan tower defense yang memberi gambaran peran sel dalam tubuh
Desain-desain karakter dan latar yang mudah dicerna

Core Gameplay Mechanics:
Gameplay dalam game ini berbasis tower defense yaitu melindungi benteng dalam
bentuk organ manusia dari serangan musuh yaitu bakteri typhoid (tipes). Player
dapat men-deploy karakter-karakter yang merupakan hasil personifikasi sel imun
tubuh untuk melawan bakteri yang dipersonifikasi ke dalam bentuk monster,
karakter dapat di-deploy ke tiles yang tersedia selama cell cost yaitu syarat atau
bayaran untuk men-deploy karakter terpenuhi. Cell cost akan bertambah ketika
karakter berhasil mengalahkan musuh.
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Player dapat memilih 3 karakter yang sama dan sekali seorang karakter dideploy mereka tidak bisa di-retire kecuali dikalahkan musuh dan butuh waktu
sebelum dapat di deploy kembali waktu akan bertambah setiap kali mereka ke
retire. Karakter dan musuh memiliki HP sendiri yang berbeda dengan HP stage.
Movement serangan karakter kepada musuh ada dengan melemahkan musuh
kemudian menyerap musuh dengan senjata yang dimiliki karakter sedangkan
musuh melukai karakter dengan serangan fisik.
Player harus dapat melindungi organ dalam stage tersebut dari semua
musuh yang datang dari sebelah kanan. Monster akan muncul dari portal dan akan
menentukan tiles mana yang akan mereka lewati sebelum mendekati organ. Player
hanya dapat toleransi selama HP masih ada dan jika HP habis – maka game over.
Di setiap stage akan ada enemy counter untuk memberikan informasi berapa
monster yang ada pada stage tersebut dan jika player berhasil melindungi organ
dari semua musuh maka akan menjadi stage clear (catatan: musuh-musuh yang
berhasil sampai di organ pun tetap terhitung kalah namun HP berkurang), jika
player berhasil men-clear stage dengan full HP mereka akan dapat ekstra cell cost
untuk stage berikutnya.
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