
BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

 

3.1. Analisa Kebutuhan 

Tahap analisa kebutuhan adalah tahap pertama dalam Prototyping Model 

yang menjadi metode pelaksanaan tugas akhir ini. Tahap ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data dan masukan yang digunakan sebagai pertimbangan pada 

saat perancangan desain prototipe sistem. Metode yang digunakan untuk 

pengumpulan kebutuhan tugas akhir ini adalah metode wawancara dan observasi.  

3.1.1. Wawancara 

Dalam tahap pengumpulan kebutuhan  ini dilakukan wawancara dengan 

pakar atau ahli. Pakar yang diwawancarai adalah tiga guru TK yang sudah cukup 

berpengalaman dalam dunia edukasi anak khususnya anak TK. Wawancara 

dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 29 Februari, 18 Juli dan 29 

Agustus 2016. Detil responden terdapat pada Tabel 3.1.  

Tabel 3. 1. Daftar guru yang diwawancarai 

 

Dengan aspek pertanyaan wawancara adalah : 

1) Bagaimana gameplay dan interface yang sesuai untuk anak TK ? 

2) Materi pelajaran apa saja yang diperoleh  oleh anak di sekolah ? 

Nama Sekolah Pengalaman Mengajar 

Turmiasih Trifena TK Benih Kasih 18 Tahun 

Johanna Batsheba Hetharia TK Benih Kasih 20 Tahun 

Yoli Anusi TK Widya Merti 31 Tahun 



Pembahasan pertama adalah tentang gameplay dan interface yang sesuai 

untuk anak TK. Para guru menjelaskan bahwa untuk anak usia TK sebaiknya 

menggunakan gameplay dan interface yang sederhana dan tidak terlalu rumit. 

Karena anak cenderung menyukai game yang sederhana dan mudah dipahami 

dengan karakter yang lucu dan tampilan yang memiliki warna yang bervariasi 

namun tidak mencolok sehingga tetap nyaman di mata anak – anak. 

Pembahasan kedua adalah tentang materi pelajaran dan kurikulum 

pendidikan TK saat ini. Data yang dikumpulkan pada pembahasan kedua ini 

adalah data yang digunakan untuk membuat soal dan menyesuaikan tingkat 

kesulitan soal pada gameplay. Hal ini sangat penting agar soal yang diberikan 

sesuai dengan apa yang mungkin telah dipelajari oleh anak TK pada saat ini 

sehingga mereka tidak akan terlalu kesulitan dan masih familiar dengan soal yang 

diberikan. Data kurikulum pembelajaran TK yang didapatkan pada pembahasan 

kedua dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut. 

Tabel 3. 2. Data kurikulum pembelajaran TK 

Aspek Pembelajaran Materi Pembelajaran 

Linguistic / Bahasa 

1) Bahasa Indonesia : Persamaan 

Kata, lawan kata, percakapan sehari 

– hari. 

2) Bahasa Inggris : Kata – kata dasar, 

benda, hewan, buah, warna, hari, 

angka, dan percakapan sederhana. 

Visual-Spatial / Warna dan Gambar Puzzle, temukan perbedaan, 



 

Dari pembahasan kedua dapat diketahui bahwa : 

1. Untuk pelajaran bahasa, anak usia TK telah memahami kata sederhana 

berbahasa Inggris seperti hewan, buah, warna, angka, hari, dan percakapan 

sederhana.  

2. Untuk pelajaran matematika pada usia TK telah mengenal penjumlahan 

dan pengurangan dengan range angka 1 – 15.  

3. Untuk pelajaran musik pada usia TK telah diperkenalkan tangga nada, alat 

musik sederhana dan lagu – lagu daerah terkenal.  

4. Untuk pengetahuan alam pada usia TK diperkenalkan tentang jenis – jenis 

sampah, pendidikan kebersihan, kesehatan, dan bencana alam.  

5. Untuk ketrampilan menggambar dan kecermatan mata, pada anak usia TK 

dibimbing untuk menggambar dan mewarnai, menemukan perbedaan 

gambar, dan menyelesaikan puzzle.  

menggambar alam dan lingkungan. 

Natural / Alam dan Lingkungan 

Kesehatan, kebersihan, bencana alam, 

dan pembedaan sampah. 

Logical / Matematika 

Penjumlahan, pengurangan, kurang dari 

dan lebih dari ( +, -, <, >). 

Range angka : 1 - 15 

Musical / Musik 

Tangga nada, alat musik, lagu daerah 

terkenal, lagu nasional terkenal. 



3.1.2. Observasi / Pengamatan 

Dalam tahap pengumpulan kebutuhan ini juga dilakukan observasi / 

pengamatan terhadap kebiasaan bermain dan belajar dari anak TK. Pengamatan 

dilakukan di TK Benih Kasih Surabaya pada saat jam pelajaran komputer. 

Dimana objek yang diamati adalah anak – anak TK yang sedang bermain game 

komputer. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui game seperti apa yang 

cenderung populer dimainkan oleh anak TK. 

Dari pengamatan tersebut didapatkan beberapa hasil yang dapat menjadi 

pertimbangan untuk membuat gameplay yang cocok untuk anak TK. Dari hasil 

pengamatan tersebut diketahui bahwa anak TK cenderung senang memainkan 

game yang bersifat motorik ( banyak gerak dan interaksi ) contohnya seperti 

“Feeding Frenzy” dan “Typing Shark”. Untuk game yang memiliki alur cerita, 

mereka cenderung melewati bagian pembacaan cerita dan langsung kepada 

permainan. Hal itu mungkin disebabkan karena mereka tidak terlalu tertarik 

kepada ceritanya atau mereka mungkin kurang mengerti terhadap alur yang 

diceritakan atau mungkin juga karena mereka tidak sabar untuk mencoba 

permainannya.  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil observasi tersebut adalah 

sebaiknya gameplay yang dibuat memberikan banyak interaksi agar anak tidak 

bosan dan tertarik untuk memainkannya. Dan game tidak perlu diberikan alur 

cerita mengingat anak cenderung tidak sabar dan langsung ke tahap permainan. 

“Kecuali cerita yang ditawarkan bertahap – tahap dan membuat anak penasaran 



dengan apa yang akan terjadi selanjutnya”, berikut masukkan dari Maam Johanna, 

salah satu guru yang diwawancarai.  

3.2. Desain Game 

MonSchool adalah game edukasi yang bertemakan multiple intelligence 

untuk membantu anak TK mengeksplorasi bakat dan minatnya dengan memantau 

aktivitas bermain anak didalam game.  

Game ini mengimplementasikan lima dari delapan kategori kecerdasan 

yang ada pada teori Multiple Intelligence yaitu logical, naturalist, visual-spatial, 

musical, dan linguistic atau yang lebih dikenal dengan matematika, alam, gambar 

/ warna, musik, dan bahasa. Untuk kategori kecerdasan intrapersonal dan 

interpersonal membutuhkan interaksi terhadap sesama pemain, namun karena 

keterbatasan pada game yang hanya bisa dimainkan oleh satu pemain (single 

player) maka dua kategori tersebut tidak diimplementasikan kedalam game. 

Begitu juga dengan kategori kecerdasaan bodily-kinesthetic yang membutuhkan 

interaksi anggota tubuh.  

Pada tiap kategori kecerdasan terdapat subgame yang dapat dimainkan 

dengan materi yang sesuai dengan kategori tersebut sehingga anak dapat 

memainkan game yang sesuai dengan minat mereka. Hasil yang mereka dapatkan 

dari game yang mereka mainkan dapat dipantau oleh orang tua dan guru melalui 

fitur Raport pada Main Menu. Bakat anak dapat diukur melalui nilai yang tercatat 

pada fitur Raport. Semakin tinggi nilai yang didapatkan, semakin tinggi pula 

kemungkinan bakat anak pada kategori tersebut. Nilai yang disimpan pada raport 



adalah nilai terakhir yang didapatkan oleh anak, sehingga perkembangan anak pun 

bisa dipantau. 

Selain mengetahui hasil nilai, fitur Raport juga memiliki menu Absensi 

yang mencatat berapa kali mereka memainkan subgame pada tiap kategorinya. 

Semakin tinggi nilai absensi pada tiap kategori menunjukkan bahwa semakin 

sering juga bahwa anak bermain pada kategori tersebut yang juga menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pula kemungkinan minat anak pada kategori tersebut. 

3.2.1. Gameplay 

Pada lima kategori kecerdasan yang diimplentasikan masing – masing 

memiliki subgame dengan gameplay yang berbeda – beda. Masing – masing 

gameplay disesuaikan dengan materi soal yang telah didiskusikan bersama para 

guru TK ( seperti tabel 3.2. ). Struktur game flow dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

sebagai berikut. 

 
Gambar 3. 1. Game flow Structure. 

 



Ketika game dijalankan, halaman pertama yang akan ditampilkan adalah 

halaman Main Menu. Terdapat tiga pilihan pada Main Menu yaitu Single, Multi, 

dan Raport. Menu Multi akan membawa pemain untuk memainkan lima kategori 

subgame secara berurutan, sedangkan menu Single akan membawa pemain pada 

halaman kategori dimana terdapat 5 pilihan kategori yaitu Math, Bahasa, Visual, 

Musik, dan Alam. Ketika pemain memilih salah satu kategori, maka akan muncul 

halaman untuk memilih subgame yang tersedia pada kategori tersebut. Menu 

Raport pada Main Menu memuat tentang nilai dari kategori – kategori subgame 

yang telah dimainkan dan Menu Absensi yang mencatat jumlah bermain anak 

pada tiap kategori. 

3.2.1.1. Hitung Apel 

Subgame Menghitung Apel merupakan salah satu subgame dari kategori 

kecerdasan Logical  atau Matematika. Cara memainkannya sangat sederhana, 

pemain harus menghitung jumlah apel yang muncul dan mencari angka yang 

sesuai dengan jumlah apel tersebut. Pemain harus menyelesaikan soal sebelum 

indikator waktu yang terletak di atas menjadi kosong. Jika pemain salah 

menjawab maka indikator waktu akan berkurang. Subgame ini tediri dari lima 

level dan untuk mencapai satu level, pemain harus menyelesaikan tiga soal. 

Pada awalnya prototipe dari subgame ini menampilkan soal berupa 

penjumlahan dan pengurangan angka. Namun pada tahap mengevaluasi prototipe, 

diketahui bahwa anak TK tidak dapat mengenali angka secara cepat. Maka dari itu 

dilakukan penyesuaian pada soal dengan konsep pengenalan angka pada anak TK 

dengan menghitung benda. 



3.2.1.2. Color Swipe 

Subgame Color Swipe merupakan salah satu subgame dari kategori 

kecerdasan visual – spatial atau yang lebih dikenal dengan kepekaan terhadap 

gambar dan warna. Cara memainkannya pemain harus menyocokkan warna dari 

bola yang muncul di tengah layar dengan menggesernya menuju bola yang 

berwarna sama. Pemain harus menyelesaikan tiap warna dengan cepat karena jika 

terlalu lama maka bola yang mengelilinginya akan saling bertabrakan dan pemain 

akan kalah atau game over. Setiap kali pemain berhasil menyocokkan warna, 

maka bola yang mengelilinginya akan bergerak semakin cepat sehingga waktu 

pemain juga semakin sedikit sehingga game ini tidak hanya melatih kepekaan 

warna tetapi juga melatih sensor motorik atau reflek dari pemain. Game ini tediri 

dari lima level dan untuk mencapai satu levelnya pemain harus menyelesaikan 

lima warna.  

3.2.1.3. Tebak Alat Musik 

Subgame tebak alat musik merupakan salah satu subgame dari kategori 

kecerdasan musical atau musik. Cara memainkannya sangat sederhana, pemain 

harus menebak alat musik berdasarkan suaranya. Tiap soal akan memutar suara 

alat musik dan memunculkan beberapa pilihan alat musik. Pemain hanya perlu 

mendengarkan suara yang diputarkan dan memilih alat musik mana yang cocok 

dengan suara tersebut. Pemain harus menyelesaikan soal sebelum indikator waktu 

yang terletak di atas menjadi kosong. Jika pemain salah menjawab maka indikator 

waktu akan berkurang. Subgame ini tediri dari lima level dan untuk mencapai satu 

levelnya pemain harus menyelesaikan dua soal. 



3.2.1.4. Trash Bin 

Subgame Trash Bin merupakan salah satu subgame dari kategori 

kecerdasan Natural atau Alam. Cara memainkannya sangat sederhana, pemain 

harus memasukkan sampah yang jatuh kedalam tempat sampah yang tepat. 

Contohnya jika sampah yang jatuh adalah makanan maka harus dimasukkan 

kedalam tempat sampah khusus makanan. Terdapat tiga jenis sampah yaitu 

makanan, plastik, dan kertas. Untuk memudahkan pemain, benda dan tempat 

sampahnya diberi warna yang sama sesuai jenisnya, yaitu merah untuk makanan, 

biru untuk plastik, dan hijau untuk kertas. Jika pemain memasukkan sampah 

kedalam tempat sampah yang tidak sesuai maka pemain akan kalah atau game 

over. Sampah akan jatuh lebih cepat setiap kali pemain memasukkan sampah 

dengan benar. Subgame ini tediri dari lima level dan untuk mencapai satu levelnya 

pemain harus memasukkan tiga sampah dengan benar. 

3.2.1.5. Tebak Hewan 

Subgame tebak hewan merupakan salah satu subgame dari kategori 

kecerdasan Linguistic atau bahasa. Cara memainkannya sangat sederhana, pemain 

harus menebak hewan berdasarkan bahasa inggrisnya. Tiap soal akan 

menampilkan tulisan bahasa inggris dari hewan tertentu dan memutar suara yang 

menyebutkan pengucapan bahasa inggrisnya, dan juga memunculkan beberapa 

pilihan hewan. Pemain hanya perlu memilih hewan mana yang cocok dengan 

tulisan dan suara yang ditampilkan. Pemain harus menyelesaikan soal sebelum 

indikator waktu yang terletak di atas menjadi kosong. Jika pemain salah 



menjawab maka indikator waktu akan berkurang. Subgame ini tediri dari lima 

level dan untuk mencapai satu levelnya pemain harus menyelesaikan dua soal. 

Pada awalnya prototipe dari subgame ini menampilkan soal berupa 

gambar hewan. Pemain harus menebak bahasa inggris dari hewan pada gambar 

dengan mengisikan huruf demi huruf. Namun pada tahap mengevaluasi prototipe, 

diketahui bahwa anak TK belum terlalu mengenal seluruh huruf. Maka dari itu 

dilakukan penyesuaian pada soal dengan konsep pengenalan kata pada anak TK 

dengan menampilkan kata berbahasa inggris beserta pengucapannya, dan gambar 

sebagai pilihan jawaban. 

3.2.2. Character 

Satu – satunya karakter yang ada pada game MonSchool adalah Profesor 

Monmon yang merupakan maskot dari game ini. Dia lah yang akan mengajari dan 

memberikan tutorial pada pemain sebelum game dimulai. Desain karakter dari 

Prof Monmon sendiri berasal dari hewan monyet karena monyet dipercaya 

sebagai salah satu hewan yang paling cerdas. Penampilan dari Profesor Monmon 

adalah seekor monyet yang memakai toga dan berkacamata agar memiliki kesan 

jenius atau pintar. Ilustrasi dari Profesor Monmon dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3. 2. Gambar ilustrasi Profesor Monmon. 



3.2.3. Desain Antar Muka 

Desain antar muka pada MonSchool sangat sederhana mengingat game 

ini ditujukan kepada anak usia TK. Pada bagian ini akan dijabarkan secara detail 

mengenai desain mockup dari Main Menu, gameplay, dan Menu Raport. 

3.2.3.1. Main Menu 

Main Menu merupakan halaman pertama yang muncul pada saat game 

dijalankan. Pada Main Menu terdapat tiga pilihan, yaitu Single, Multi, dan Raport. 

Menu Multi akan membawa pemain memainkan lima kategori subgame secara 

berurutan, sedangkan Menu Single akan membawa pemain pada halaman kategori 

dimana terdapat 5 pilihan kategori yaitu Math, Bahasa, Visual, Musik, dan Alam. 

Ketika pemain memilih salah satu kategori, maka akan muncul halaman untuk 

memilih subgame yang tersedia pada kategori tersebut. Mockup dari halaman 

Main Menu, Kategori, dan game selection dapat dilihat pada Gambar 3.3, 3.4, dan 

3.5. 

 

                                                                                  

     Gambar 3. 3. Desain mockup  Main Menu       Gambar 3. 4. Desain mockup Menu Kategori       

    

 



 

Gambar 3. 5. Desain mockup Game Selection Menu 

3.2.3.2. Raport 

Halaman Raport akan ditampilkan ketika pemain memilih Menu Raport 

pada Main Menu. Menu Raport memuat tentang nilai dari kategori – kategori 

game yang telah dimainkan dan Menu Absensi yang mencatat jumlah bermain 

anak pada tiap kategori. Desain mockup dari Raport dapat dilihat pada Gambar 3.6 

dan 3.7 sebagai berikut. 

               

  Gambar 3. 6. Desain mockup Raport Nilai         Gambar 3. 7. Desain mockup Raport Absensi 

 

 



3.2.3.3. Hitung Apel 

Desain dari tampilan subgame Hitung Apel terdiri dari gambar beberapa 

buah apel yang akan menjadi soal, dan empat pilihan jawaban berupa angka yang 

salah satunya merupakan jumlah apel yang benar berdasarkan soal. Pada bagian 

atas layar terdapat indikator waktu yang akan terus berkurang jika soal tidak 

diselesaikan. Desain mockup dari subgame Hitung Apel dapat dilihat pada 

Gambar 3.8 sebagai berikut. 

 

Gambar 3. 8. Desain mockup subgame Hitung Apel  

3.2.3.4. Color Swipe 

Desain dari tampilan subgame Color Swipe terdiri dari sebuah bola 

player yang berada di tengah yang akan digeser menuju salah satu dari delapan 

buah bola target disekelilingnya yang berwarna sama dengan bola player. 

Terdapat minimal satu bola target yang berwarna sama dengan warna bola player 

yang berada ditengah. Desain mockup dari subgame Color Swipe dapat dilihat 

pada Gambar 3.9 sebagai berikut. 



 

Gambar 3. 9. Desain mockup subgame Color Swipe  

 

3.2.3.5. Tebak Alat Musik 

Desain dari tampilan subgame Tebak Alat Musik hampir sama dengan 

tampilan subgame Hitung Apel. Yang berbeda hanya bentuk soalnya. Soal pada 

subgame ini berupa suara dari alat musik tertentu. Terdapat empat pilihan jawaban 

berupa gambar alat musik yang salah satunya merupakan alat musik yang tepat 

dari contoh suara pada soal. Pada bagian atas layar terdapat indikator waktu yang 

akan terus berkurang jika soal tidak diselesaikan. Desain mockup dari subgame 

Tebak Alat Musik dapat dilihat pada Gambar 3.10 sebagai berikut. 



 
Gambar 3. 10. Desain mockup subgame Tebak Alat Musik 

3.2.3.6. Trash Bin 

Desain dari tampilan subgame Trash Bin terdiri dari sebuah benda yang 

bergerak turun dan tiga buah tempat sampah yaitu tempat sampah makanan, 

plastik, dan kertas. Benda yang bergerak turun tersebut merupakan soal pada 

subgame ini yang harus dimasukkan kedalam tempat sampah yang tepat. Tempat 

sampah dapat digeser dengan menekan sisi kiri atau kanan layar. Desain mockup 

dari subgame Trash Bin dapat dilihat pada Gambar 3.11 sebagai berikut. 

 
Gambar 3. 11. Desain mockup subgame Trash Bin 



3.2.3.7. Tebak Hewan 

Desain dari tampilan subgame Tebak Hewan hampir sama dengan 

tampilan subgame Hitung Apel dan Tebak Alat Musik. Yang berbeda hanya 

bentuk soalnya. Soal pada subgame ini berupa kata yang merupakan bahasa 

inggris dari hewan tertentu, dan suara yang merupakan pengucapan dari kata 

tersebut. Terdapat empat pilihan jawaban berupa gambar hewan yang salah 

satunya merupakan jawaban yang tepat. Pada bagian atas layar terdapat indikator 

waktu yang akan terus berkurang jika soal tidak diselesaikan. Desain mockup dari 

subgame Tebak Hewan dapat dilihat pada Gambar 3.12 sebagai berikut. 

 
Gambar 3. 12. Desain mockup subgame Tebak Hewan 



3.3. Class Diagram 

Berikut adalah susunan class dari lima subgame pada aplikasi game 

eksplorasi “Monschool”. 

 

 



           

Gambar 3. 13. Class diagram dari lima subgame pada game MonSchool 

 

Class MathGM merupakan Game Manager Class pada subgame Hitung 

Apel dengan tiga method utama yaitu method CreateQuestion untuk pembuatan 

soal, method SetText untuk membuat pilihan jawaban, dan method OnClicked 

untuk mengecek jawaban. 

Class VisualGM merupakan Game Manager Class pada subgame Color 

Swipe dengan dua  method utama yaitu method SpawnNow untuk menampilkan 

bola, dan method MovePlayer untuk menggerakkan bola. 

Class MusicalGM merupakan Game Manager Class pada subgame 

Tebak Alat Musik dengan tiga method utama yaitu method CreateQuestion untuk 

pembuatan soal, method SetText untuk membuat pilihan jawaban, dan method 

OnClicked untuk mengecek jawaban. 



Class AlamGM merupakan Game Manager Class pada subgame Trash 

Bin dengan dua method utama yaitu method DoCreateDot untuk menampilkan 

sampah, dan method Awake untuk menampilkan tempat sampah. 

Class BahasaGM merupakan Game Manager Class pada subgame Tebak 

Alat Hewan dengan tiga method utama yaitu CreateQuestion untuk pembuatan 

soal, method SetText untuk membuat pilihan jawaban, dan method OnClicked 

untuk mengecek jawaban. 

3.4. Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan interaksi yang 

dilakukan oleh pemain dan proses – proses yang dijalankan. Sequence diagram  

dari game ini dapat dilihat pada Gambar 3.14. dan 3.15.  

 
     Gambar 3. 14. Sequence diagram mode permainan Multi 

 



 
Gambar 3. 15. Sequence diagram mode permainan Single 

 

Pada mode permainan Multi, pemain akan memainkan lima kategori 

subgame secara berurutan. Ketika pemain selesai memainkan satu subgame maka 

sistem akan menyimpan data nilai dan absensi ke memori telepon (phone 

memory) baru kemudian memuat subgame selanjutnya. Ketika pemain telah 

selesai memainkan lima subgame maka pemain akan dibawa menuju halaman 

Raport untuk menunjukkan nilai yang baru saja didapatkan, dan data nilai 

kemudian dimuat dari memori telepon. Sedangkan pada mode permainan Single, 

pemain akan memainkan subgame yang dipilih pada Main Menu dan setelah 

pemain selesai maka data nilai dan absensi akan disimpan pada memori telepon 

dan pemain diantarkan kembali ke Main Menu. 

3.5. Nilai Entrepreneurship 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengapa game Monschool berbeda 

dengan game edukasi lainnya dan bagaimana game MonSchool akan membantu 

menjawab kebutuhan pasar. 

3.5.1. Opportunity Identification 

Berbicara tentang opportunity atau kesempatan berarti berbicara tentang 

menjawab masalah atau memenuhi kebutuhan pasar. Game eksplorasi MonSchool 



membantu memberikan solusi kepada orang tua untuk mengetahui bakat dan 

minat anak. Karena dengan mengetahui bakat dan minat anak sejak dini akan 

membantu orang tua untuk memutuskan kemana anak akan diarahkan masa 

depannya. Contohnya jika orang tua mengetahui bahwa anaknya memiliki minat 

dan bakat terhadap musik, maka orang tua dapat membantu potensi anaknya 

dengan memberinya kursus alat musik sejak dini. Maka dari itu customer segment 

dari game eksplorasi Monschool berfokus kepada Niche Market yang ditujukan 

kepada orang tua yang memiliki anak pada usia TK khususnya orang tua yang 

ingin memfokuskan keahlian anaknya dibidang tertentu ataupun disegala bidang. 

3.5.2. Market Sensitivity 

Berbicara tentang market sensitivity berarti berbicara tentang trend pasar. 

Anak – anak pada generasi Z lebih cepat menangkap pelajaran melalui media 

pembelajaran berbentuk suara dan gambar yang dalam hal ini media pembelajaran 

yang dimaksud ialah video atau game. Tentu saja aktivitas belajar bagi anak selalu 

identik dengan bermain sambil belajar. Maka dari itu game MonSchool dibuat 

sebagai salah satu media pembelajaran bagi anak – anak generasi Z saat ini. Game 

MonSchool dihadirkan sebagai mobile game menyesuaikan dengan trend pada 

pasar yang serba mobile pada saat ini. Game Monschool akan dipasarkan melalui 

Google Playstore agar mudah untuk dijangkau. Revenue stream atau sumber 

pendapatan didapatkan melalui in-app purchase berupa pembelian subgame pada 

tiap kategori. Salah satu channel untuk memperkenalkan game kepada orang tua 

adalah dengan bekerja sama dengan sekolah atau taman kanak – kanak sebagai 

media promosi atau perkenalan game dengan konsep Multiple Intelligence. 



3.5.3. Creative Innovative 

Yang membedakan game MonSchool dengan game edukasi lainnya 

adalah bahwa MonSchool merupakan game eksplorasi yang tidak hanya 

membantu menambah wawasan dan pengetahuan anak, tetapi juga membantu 

mengeksplorasi bakat dan minat anak. MonSchool memiliki fitur Raport yang 

membantu orang tua untuk memantau bakat dan minat anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


