LAMPIRAN A: KUESIONER
Kuesioner dibuat menggunakan google form yang disebar melalui sosial media
dan diisi oleh responden berusia 14-30 tahun di wilayah Jabodetabek. Sampel dari
kuesioner ini merupakan random sampling yang diambil menggunakan rumus
Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Kuesioner disebar kepada responden pada
tanggal 1 Mei – 4 Mei 2020. Kuesioner disebar untuk mendapatkan data
mengenai tingkat pengetahuan dasar terhadap cara merawat kucing, media yang
paling sering digunakan dan disukai.
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LAMPIRAN B : FGD
FGD dilakukan tanggal 9 September 2020 dengan 5 orang partisipan yang
merupakan responden dari kuesioner yang disebarkan penulis tanggal 1-4 Mei
2020. FGD berisi mengenai game yang akan dibuat dan fitur yang diinginkan
responden.
P= Terima kasih untuk seluruh partisipan yang bersedia untuk
diwawancarai secara lebih lanjut mengenai pengembangan game mengenai
kucing ini. Pertama – tama, silakan perkenalkan diri satu persatu.
M= Nama saya manda, usia saya 20 tahun.
D= Nama saya deffina, usia saya 24 tahun.
A= Nama saya alfon, usia saya 21 tahun.
J= Nama saya Juliet, usia saya 21 tahun.
R= Nama saya rafi, usia saya 21 tahun.

P= Kalian saya kumpulkan untuk diskusi mengenai media. Karena kalian
sudah mengisi form tentang kucing yang kemarin saya sebarkan, saya ingin
membahas mengenai media edukasi mengenai cara merawat kucing. Dari
formulir yang saya berikan, ternyata vote paling banyak ada di media game.
Jadi hari ini kita akan membicarakan media game yang cocok untuk edukasi
cara merawat kucing. Nah karena kalian semua suka main game, boleh
disebutin gak platform game favorit kalian?
M= Aku seringnya main di PC.
D= PS 4 sama Nintendo Switch.
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A= PC.
J= PC sih.
R= Sebenernya lebih prefer ke PC sih, tapi untuk kemudahan lebih ke hape. Biar
lebih ga ribet aja sih.
D,J= bener
A= Sebenernya aku walaupun main di pc lebih suka pakai controller ps gitu sih.
Jadi di PC pakai emulator
P= Berarti main di PC karena lebih fleksibel ya?
A= iya benar

P= Menurut kalian, lebih tertarik untuk main game edukasi yang ada di PC
atau handphone?
D= kalua edukasi sih hape ya
M= iya aku juga hape
J= menurutku juga hape
A= hape, karena lebih praktis.
R= Jaman sekarang orang-orang lebih sering main handphone daripada PC. Pasti
orang-orang juga banyak yang punya kucing. Kalau pake hape lebih mudah
diaksesnya.
M= terus kalau hape kan touchscreen, jadi lebih cepet buat maininnya.
J= Kalau game edukasi lebih suka 2D sih. Lebih mudah dimengerti.
M&R= iya, benar.
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P= Kalau boleh tahu, hape yang dipakai sama kamian itu android atau ios?
D= Aku punya dua-duanya, tapi lebih sering pakai android karena untuk
pekerjaan.
M= Aku pakai ios.
J= Aku pakai android sih
A= Aku juga pakai android
R= Iya, hapeku juga android.

P= Sebelumnya aku mau tanya, kenapa sih waktu mengisi kuesioner
jawaban kalian banyak yang salah? Apa karena gak tau atau gimana? M=
Aku sejujurnya gak pernah dikasih tau bener bener tentang cara merawat kucing.
Jadi aku isi setauku aja.
R= Iya samaa, waktu ngerawat kucing ya setauku aja, dari orang tua juga. D=
Sama, aku selama ini tau sekedar dari omongan orang orang aja, gak pernah
pelajarin bener bener cara ngerawat kucing.
A= Aku juga begitu. Menurutku kalo ada media informasi buat cara merawat
kucing pasti lebih paham tentang kucing. Selama ini gak pernah liat yang bener
bener ngajarin tentang hal itu sih.
M= Iyaa, kalau media informasinya game menurutku lebih asik lagi sih. Jadi gak
bosen dan seru.
R,D,A= Setuju.

P= Bayangan kalian tentang game edukasi seperti apa sih?
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D= ngasih informasi tapi gampang dikases.
J= iya sih, bener, mesti gampang diakses. Terus gak kaku jadi gak ngasih rasa
tidak bersalah kalau gak mainin.
M= kalau aku mikirnya game edukatif itu kayak brain game, ngelatih otak biar
cepet jawab pertanyaan.
R= Kalau menurutku kan namanya game edukasi ya, jadi harus menyenangkan
juga dan gak terlalu kaku. Sebisa mungkin tetap fun dan informasi nya dapet.
A= Sama seperti rafi, tetep fun dan informative. Kayak game bobi bola misalnya.

P= Kalau misalnya game cara merawat ini medianya adalah game
handphone, menurut kalian bagaimana? Berdasarkan diskusi yang tadi kita
lakukan.
M= oke sih. Aku mikir kalau untuk anak kecil mungkin tablet karena biasanya
mereka belum punya hape dan dikasihnya tablet untuk mainan sama orang tuanya.
A= setuju sih
R,D,J= setuju

P= Karena kita udah ngomongin platform, sekarang kita akan ngomongin
tentang gameplay. Kalian suka gameplay yang seperti apa?
M= Aku lebih ke story-based sih, soalnya kalau competitive aku gak jago. D=
Aku sama aja sih mau competitive atau story based, tapi lebih cenderung ke storybased sih.
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A= aku sukanya hack-and-slash, tapi in general lebih suka story-based. J= Aku
sama kayak manda, gak bisa main competitive atau mmo. Jadi aku lebih suka
yang story based. Aku pingin ada emotional attachment gitu loh sama game nya.
A= kayak petsociety gak sih?
J= iyaa kayak petsos!
D= aku gak pernah main petsos, lebih demen yang gebuk gebukan, yang RPG
kayak FF.
R= Kalau aku pribadi lebih suka yang competitive sih. Kalau untuk story-based
pun sebenernya oke oke aja, asal storyline nya gak membosankan atau monoton.
A= Naah, setuju sama rafi.
R= jadi kalau yang story-based jangan nanggung gitu, bagus sekalian.

P= tadi kan rata rata pada bilang suka yang story-based ya. Kalian suka tipe
storyline yang kayak gimana?
M= kalo aku sukanya cerita yang gak harus deep banget tapi interesting, ada plot
twist nya, kalaupun ada cliché bukan tipe cliché yang umum.
D= aku sukanya storyline yang realistis, worlbuilding nya bagus, kayak Zelda
breath of the wild. Kalo yang agak becanda, aku kurang demen.
A= aku lebih suka yang ada plot twist nya, tapi bukan plot twist yang mudah
dimengerti.
J= sama kayak alfon, dari pengalaman pribadi kalau main game yang kebanyakan
karakter jadi gak inget kayak tomb rider, tapi kalau karakternya gak terlalu
banyak kayak bioshock kan jelas, masih lebih gampang diingat.
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R= aku kurang suka yang role based banget jadi kurang bebas, kalo kayak crash
bandicot gitu suka.

P= Biasanya kalian main game berapa kali seminggu, terus durasinya
berapa lama?
M= kalo aku lagi suka banget sama game bakal dimainin tiap hari sampe tamat.
Kurang lebih 12 jam sehari.
D= aku bisa main 24 jam sampai gak tidur. Kalo lagi kerja paling 6-10 jam sehari,
tiap hari.
A= paling 3-5 jam, 4-5 hari seminggu.
J= main tiap hari, kurang lebih 12 jam sehari.
R= sekarang udh agak sulit, paling lama 3 jam sehari. Kalau dulu bisa 12 jam,
skrg udah capek badannya gak kuat. Seminggu main bisa hamper tiap hari.

P= Fitur apa yang kalian pengen ada di dalam game? Kalian pengen ngapain
aja sama kucing kalian?
M= elus-elus tanpa digigit, cara mandiin kucing, kan ada kucing yang gak suka
air tuh. Kalau kucingnya sakit harus ngapain, cara potong kuku kucing, grooming
kucing, cara bersihin telinga kucing.
D= aku bayanginnya kayak tamagochi. Aku gatau apa-apa tentang kucing jadi
harus dikasih tau do and don’t’s nya, gimana cara ngangkat kucing yang benar.
M= kalo aku bayanginnya kayak nintendogz gitu sih.
A= bisa kasih aksesoris ke kucingnya, dipakein baju, atau aksesoris gitu.
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J= aku mikirnya kayak tamagochi, tapi tamagochi kan terlalu mild. Kalau
tamagochi kan lama gak diurus langsung mati, kalau bisa di game ini kucingnya
jangan mati sih. Mungkin kayak friendship nya turun, atau kabur karena gak kita
urusin gitu. Terus kalau friendship nya belum tinggi gak bisa dipakein baju,
karena banyak orang maksain kucingnya dipakein baju padahal kucingnya belum
ada bonding sama pemiliknya.
R= aku lebih suka yang taming. Jadi bisa ngajak jalan keluar juga. Jadi gak ngasih
makan doang, gak kayak pou.
M= oh iya sama potty training juga, soalnya kucing tetanggaku pup didepan
kamarku.

P= Kalian suka kucing jenis apa?
M= Himalayan, Persian, sama munchkin.
D= Himalayan, munchkin.
A= Tabby, atau yang kayak badannya item kakinya putih. Kayak pake kaos kaki.
Terus bulunya fluffy.
J= aku suka semua kucing, anggora, munchkin.
R= yang kayak Garfield, kucing oren yang pesek terus mukanya galak.

P= Kalian biasanya suka beli in-app purchase dalam game gak?
M= pernah, tapi gak sering. Beli karena karakter favoritku ada skin baru. D=
sering, soalnya kalo gak beli in-app jadi gak berasa. Beli biasanya karena ada
karakter baru, atau tambahan story, kayak DLC.
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A= Jarang, dulu sering beli skin tapi sekarang udah gak pernah.
J= aku gak pernah beli, tapi pernah beli sekali karena game nya collaboration
sama youtuber, dan uang hasil in-app purchasenya buat donasi.
R= aku sukanya free to play, pernah beli skin buat dota sama mobile legend.
Belinya juga karena rarity nya besar.

P= Menurut kalian, kalau karakternya ditentuin gacha, kalian suka gak?
M= Sebenernya gak suka, tapi menantang jadi penasaran buat gacha terus.
D= gak suka main gacha.
A= Demen aja sih, bikin penarsaran sampe dapet yang diinginkan.
J= gak suka, soalnya dapetnya yang jelek terus.
R= kalau gachanya terlalu banyak malas juga. Tapi kalo gak terlalu banyak masih
oke lah.

P= Kalau misalnya kucing yang bakal kalian punya dalam game itu gak
gacha, tapi aksesoris untuk bajunya gacha, kira kira oke gak?
M= Kalo aksesoris boleh deh, soalnya kan optional itu, buat kosmetik aja itu. Gak
terlalu ngaruh ke gameplay utamanya.
D= oke banget. Yang kayak gitu justru enak. Daripada karakter utama yang
gacha, itu rese sih.
A= Setuju sama depi.
J= menarik, jadi ada tujuannya tiap hari main untuk buka gacha.
R= oke tuh, kalau gacha untuk aksesorisnya aja.
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P= Kalau misalnya game nya punya waktu sendiri, gak ngikutin jam reallife,
kira kira gimana?
M= aku kurang setuju game nya gak ngikutin jam real-life. Soalnya kalau kita
mau merawat kucing beneran kan gak bisa se-sempetnya kita, tapi harus sempetin
waktu untuk urus kucing kita. Kalau gak bisa manage waktu untuk kucing,
gimana mau urus kucing beneran.
D= setuju.
A= kalau waktunya gak ikutin real-life, jadi gak ada urgensi untuk buka game nya
dan edukasi merawat kucingnya gak dapet.
J= seenggaknya dikasih notifikasi kalau udah lama gak buka game nya. Tapi
dibuat gamenya jangan terlalu demanding, secukupnya aja. Terus kalau gak
diurus kucingnya kabur atau diambil lagi sama shelter.
R= Notifikasi yang penting sih, biar gak kelupaan. Terus dibikin kabur aja kalau
takut mati.
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LAMPIRAN C: WAWANCARA CALON USER
Wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 dengan narasumber
bernama Yovita Anggriani. Untuk mendapatkan insight lebih dalam mengenai
perancangan, penulis melakukan wawancara pada salah satu calon user. Calon
user yang diwawancara merupakan salah satu responden dari kuesioner mengenai
cara merawat kucing yang disebarkan oleh penulis pada tanggal 1 – 4 Mei 2020.
Dikarenakan pandemi yang sedang berlangsung, wawancara dilakukan melalui
LINE video call secara daring.

P= Selamat siang yovita, pertama – tama terima kasih yaa karena bersedia
untuk dihubungi kembali soal pengembangan game cara merawat kucing ini.
Y= Iya, sama sama

P= Sebelumnya, aku sudah pernah cek jawaban kuesioner kamu dulu.. tahu
gak kalau 8 dari 10 jawabanmu salah?
Y= hah masa sih.. wah baru tahu aku, soalnya pas ngisi aku pede banget dan
berasa ngerti.. ternyata cuma 2 yang bener

P= Iyaa, kalau boleh tau apa sih alasan kamu pingin pelihara kucing?
Y= Jujur aja, aku awalnya gak suka kucing. Tapi kakak aku beli kucing dan
kucingnya lucu banget, manja dan bikin gemes. Terus bulu kucing tuh halus
banget, rasanya pengen megang terus. Ngerawatnya juga gak ribet, gak harus
dibawa jalan setiap hari kayak anjing.
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P= Oh begitu ya.. sebenernya selama ini kamu tahu cara merawat kucing
dari siapa sih?
Y= gak pernah bener bener diajarin sih, paling sekilas aja dari keluarga atau
temen. Kayak lagi ngobrol trs tau sekilas gitu sih. Orangtua juga gak pernah
ngajarin serius.

P= kamu pernah cari tau tentang cara merawat kucing bener bener gak
sebelumnya?
Y= pernah, tapi karena isinya kebanyakan tulisan semua jadi bosen dan cepet
lupa.. gak menarik. Jadi nya gak pernah cari tau lagi karena bosen dan gak begitu
paham. Selama ini aku juga belum pernah nemu kayak media menarik yang
bahas kucing, sih.

P= Oh begitu.. kalo misalnya ada game hape tentang cara merawat kucing
kira kira kamu tertarik gak?
Y= tertarik banget! Aku suka main game hape, tapi yang gak terlalu serius.
Apalagi kalo tipe game daily life gitu, aku bisa relate sama game nya. Terus aku
juga suka warna – warna dalam game itu yang hangat, jadi gak sakit mata.

P= Untuk game handphone, biasanya kamu lebih suka game yang landscape
atau portrait?
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Y= kalau menurutku sih tergantung ya, kan ada game yang lebih enak dimainin
portrait, ada yang landscape. Tapi sejujurnya kalo aku pribadi lebih suka portrait
karena gak ribet mesti pindahin posisi hape, jadi langsung main gitu.

P= Baik kalau begitu. Terima kasih atas waktunya ya, Yovita. Semoga
sukses!
Y= Sama – sama, terima kasih kembali.
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LAMPIRAN D: KUESIONER HASIL ALPHA TEST
Alpha test dilakukan pada tanggal 6 November 2020 saat Prototype Day yang
diadakan oleh UMN. Peserta alpha test berjumlah 27 orang dengan latar belakang
desain. Alpha test dilakukan untuk mengukur ketepatan perancangan dan
mendapatkan evaluasi untuk pengembangan.
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LAMPIRAN E: KUESIONER HASIL BETA TEST
Beta test dilakukan pada tanggal 12-15 Desember 2020 secara online. Peserta beta
test berjumlah 7 orang berusia 17-25 tahun yang tinggal di Jabodetabek dan
memiliki ketertarikan terhadap cara merawat kucing. Beta test dilakukan untuk
mengukur keberhasilan perancangan.
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LAMPIRAN F: SKETSA
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LAMPIRAN G: LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN
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