
 

53 
 

BAB IV. PEMBAHASAN 

 

4.1 Perumusan Gameplay Mencari Batik  

 “Mencari Batik” adalah game yang dibuat untuk mengedukasi 

masyarakat baik dari Jawa Tengah maupun Luar Jawa Tengah agar 

mengetahui dan memahami tentang makna serta filosofi batik klasik. 

Dalam pembuatan game “Mencari Batik” ini digunakan visual grafis 2D 

dengan ukuran game kurang lebih sebesar 25 MB, serta disesuaikan 

dengan platform Android.  

 Permainan “Mencari Batik” ini memiliki genre slide scrolling game 

dan real time strategy sesuai dengan pengelompokan genre game menurut 

Ernest Adam dan Andrew Rollings (2003). Tabel 4.1 merupakan hasil 

survey tentang genre game yang sering dimainkan oleh responden. 

 

Tabel 4.1 Data responden berdasarkan genre game yang sering dimainkan 

Genre Game / Player Total 

Action 2 

Adventure 4 

Role Playing Game 6 

Real Time Strategy 11 

Real World Simulation 6 

Puzzle Games 4 

Construction and Management 1 

Slide Scrolling Games 3 

Fighting 0 

Racing 3 

Shooting 1 

Masive Multiplayer Online 6 

Total 47 
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Berdasarkan tabel 4.1 ditunjukkan hasil survey yang dilakukan 

kepada 47 orang responden, ternyata 11 orang responden atau 23.4% 

sering memainkan game dengan genre real time strategy. Slide scrolling 

game sendiri dipilih karena game batik yang serupa belum ada yang 

bergenre demikian sehingga peneliti ingin membuat inovasi baru, karena 

menurut Keeh, Hean Tat, Nguyen, Mai, Ping (2007) inovasi baru penting 

untuk dikembangkan karena [30]: 

 Teknologi dan kebutuhan pasar akan terus berkembang 

dengan cepat sehingga kita harus menyesuaikan diri 

 User menjadi lebih cerdas sehingga butuh hal yang inovatif 

 Siklus ketahanan produk semakin pendek 

Berdasarkan hal itu pula maka peneliti ingin membuat game sesuai 

dengan apa yang diminati oleh user. 

Pada perancangan game ini, peneliti melakukan survey pada 

responden berdasarkan daerah asalnya untuk mengetahui pemahaman 

mereka tentang batik klasik dengan hasil sebagai berikut :   

Diagram 4.1 adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa batik 

menurut polanya dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu batik klasik dan 

batik pesisiran (modern). 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 Data responden berdasarkan daerah asal dan pendapat apakah 

responden mengetahui batik dibedakan menurut polanya 

 

   

  Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa dari 50 responden, 

ternyata hanya 32% (16 orang) dari Jawa Tengah dan 10% (5 orang) dari 

luar Jawa Tengah memilih “Ya” sebagai bentuk mengetahui bahwa batik 

menurut polanya dibedakan menjadi batik klasik dan modern. Sedangkan  

40% (20 orang) dari Jawa Tengah dan 18% (9 orang) dari luar Jawa Tengah 

responden memilih “Tidak” karena mereka tidak tahu tentang 

pengelompokan tersebut. 

Dari diagram 4.2 ditunjukkan meskipun banyak responden yang tidak 

mengetahui tentang pengelompokan pola batik, ternyata 22% (11 orang) 

responden dari Jawa Tengah dan 6% (3 orang) dari luar Jawa Tengah 

mengetahui batik klasik dengan menjawab “Ya”, sedangkan 50% (25 orang) 

dari Jawa Tengah dan 22% (11 orang) dari luar Jawa Tengah tidak 

mengetahui sehingga menjawab “Tidak” karena tidak mengetahui apa itu 

batik klasik. 
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Diagram 4.2 Data responden berdasarkan daerah asal dan pendapat responden apakah 

mengetahui batik klasik 

 

  Papalia, Old, dan Feldman dalam bukunya Human Development 

(2009) mengatakan bahwa tahapan perkembangan kognitif sejak awal mula 

manusia lahir hingga dewasa, sehingga pada usia tertentu manusia dapat 

menyelesaikan masalah dan mengemukakan pendapat menurut 

pandangannya. Berdasarkan teori tersebut peneliti ingin mengetahui 

pendapat responden berdasarkan usia untuk mendukung perancangan game 

ini. 

  Diagram 4.3 menunjukkan pertanyaan seputar game edukasi, 

dimana 18% (9 orang) responden usia kurang dari 20 tahun mengatakan 

“Ya” karena mengetahui apa yang disebut dengan game edukasi, begitu pula 

untuk 74% (37 orang) pada responden rentang usia 21 – 25 tahun, dan 4% 

(2 orang) responden untuk usia lebih dari 25 tahun.  

 Sedangkan pernyataan “Tidak” sebagai bentuk tidak mengetahui 

game edukasi dikemukakan oleh responden dari rentang usia antara 21 – 25 

tahun sebanyak 4% (2 orang) saja. 
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Diagram 4.3 Data responden berdasarkan usia dan pendapat responden apakah 

mengetahui game edukasi 

 

 Dari diagram 4.4, 50 orang responden, yang pernah memainkan 

game edukasi adalah pada usia kurang dari 20 tahun sebanyak 14% (7 

orang), pada rentang usia 21 – 25 tahun sebanyak 62% (31 orang), dan pada 

usia lebih dari 25 tahun sebanyak 4% (2 orang) saja sehingga responden 

menjawab “Ya”. 

 Sedangkan responden yang tidak pernah sama sekali memainkan 

game edukasi dan menjawab “Tidak”, yaitu 4% (2 orang) responden yang 

memiliki usia kurang dari 20 tahun dan 16% (8 orang) responden pada 

rentang usia 21 – 25 tahun.   
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Diagram 4.4 Data responden berdasarkan usia dan pendapat responden apakah pernah 

memainkan game edukasi  

 

 Adapun alasan responden tidak memainkan game edukasi adalah 

karena responden merasakan hal sebagai berikut : 

 Mayoritas game edukasi diperuntukkan sebagai media pembelajaran 

anak dibawah 15 tahun. 

 Game edukasi belum menjadi kebutuhan bagi kebanyakan orang. 

 Game edukasi dinilai tidak menarik dan membosankan. 

 Berdasarkan pengamatan menurut kelompok usia dari diagram 4.5, 

kebanyakan responden tidak pernah sama sekali memainkan game batik, 

sehingga sebanyak 18% (9 orang) responden usia kurang dari 20 tahun, 76% 

(38 orang) dengan rentang usia antara 21 – 25 tahun, dan 4% (2 orang) usia 

lebih dari 25 tahun menjawab “Tidak”. Sedangkan responden yang 

menjawab “Ya” karena pernah memainkan game batik hanya ada 1 orang 

(2%) yaitu dari kelompok rentang usia antara 21 – 25 tahun. 
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Diagram 4.5 Data responden berdasarkan usia dan pendapat responden apakah pernah 

memainkan game tentang batik 

 

 Adapun menurut pendapat responden game batik seharusnya dibuat 

seperti berikut ini : 

  Seperti  "Who Want To Be A Milionare", dengan tambahan 

informasi jawaban benarnya. 

  Game memasangkan pakaian berdasarkan jenis dan desain 

batiknya. 

  Petualangan / adventure. 

  Game seperti membatik menggunakan canting dengan mengikuti 

pola batik dan diberi info batiknya. 

  Teka- teki atau tebak nama batik. 

  Puzzle. 

  RPG dengan dilengkapi berbagai macam batik dengan 

kemampuan spesial pada masing-masing ikonnya. 

  Clash Royale batik edition 
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 Dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan berdasarkan 

kelompok usia, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mengetahui 

game edukasi meskipun ada yang tidak pernah memainkannya karena 

alasan tertentu, namun kahadiran game batik sendiri masih belum menjadi 

suatu media edukasi dalam masyarakat. 

 Fredman dan Schustack (2008:79) mengatakan bahwa, biasanya 

laki–laki lebih menonjolkan kemampuan spasial (mempresepsikan sesuatu, 

mengingat, mengkreasikan, mengubah, menyimpan,  dan menganalisis 

bangun ruang) sedangkan perempuan lebih menonjolkan kemampuan 

verbal yang lebih baik. Berdasarkan teori tersebut peneliti ingin melihat 

pendapat responden dari sudut laki – laki dan perempuan. 

 Berdasarkan diagram 4.6, kemungkinan game edukasi dijadikan 

media pembelajaran dikuatkan oleh pendapat 26 orang (52%) responden 

laki – laki dan 23 orang (46%) responden perempuan dengan menjawab 

“Ya” sedangkan 1 (2%) orang responden laki – laki menyatakan “Tidak” 

karena tidak setuju bahwa game edukasi juga bisa digunakan sebagai media 

pembelajaran. 
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Diagram 4.6 Data responden berdasarkan jenis kelamin dan pendapat responden 

apakah game dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 

 

 Pendapat responden berdasarkan diagram 4.7 yaitu bahwa game 

edukasi menyenangkan diungkapkan oleh 24 orang (48%) responden laki 

– laki dan 23 orang (46%) responden perempuan dengan memilih jawaban 

“Ya”, sedangkan 3 orang (6%) responden laki – laki menyatakan bahwa 

game edukasi tidak menyenangkan dengan memilih pernyataan “Tidak”. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.7 Data responden berdasarkan jenis kelamin dan pendapat responden 

apakah game edukasi menyenangkan 
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 Dalam hal penyerapan informasi menurut diagram 4.8, 25 orang 

(50%) responden laki – laki dan 19 orang (38%) responden perempuan 

menyatakan bahwa dengan game, infomasi dapat terserap dengan baik 

sehingga memilih jawaban “Ya”, sedangkan pernyataan “Tidak” dipilih 

oleh  2 orang (4%) responden laki – laki dan 4 orang (8%)  responden 

perempuan karena merasa dengan adanya game edukasi, informasi tidak 

akan terserap dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.8 Data responden berdasarkan jenis kelamin dan pendapat responden 

apakah informasi dapat diserap melalui game edukasi  

  

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat 

responden dari sudut jenis kelamin, responden laki-laki ternyata lebih 

dapat mengingat, menganalisis, dan menerima informasi yang ada dalam 

game edukasi lebih baik daripada responden perempuan. 

 Dalam merancang game tentang Batik Klasik ini, diperlukan suatu 

rancangan agar pembuatan aplikasi tersebut dapat berjalan dengan 
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terstruktur. Rancangan tersebut tentu saja disesuaikan dengan 

pengelompokkan batik klasik sesuai dengan ornamen yang ada 

didalamnya. Adapun rancangan permainan tersebut akan dibuat sebagai 

berikut : 

Alur Permainan :  

 Dalam setiap game play pemain harus menyentuh obyek poin 

yang bentuknya sesuai dengan jenis batik yang dibahas dalam 

tiap level dan menghindari aset tertentu seperti yang dijelaskan 

dalam setiap awal permainan.  

 Setiap menyentuh obyek poin, maka pop up akan muncul. 

Setelah pemain berhasil membuka semua pop up sebagai 

informasi mengenai batik, maka permainan akan berlanjut ke 

quiz, dimana pemain harus menjawab 3 pertanyaan yang ada 

agar dapat menuju ke level selanjutnya, apabila tidak bisa 

menjawab maka pemain harus kembali memainkan permainan 

di level yang baru saja dimainkan itu. 

 Akan ada 3 kesempatan bermain ketika pemain menyentuh 

obyek tertentu dan permainan akan game over apabila pemain 

terjatuh atau sudah kehabisan kesempatan bermain. 

 

Level 1 : 

Dalam level 1 ini akan disajikan batik klasik yang dikelompokkan dalam 

kelompok batik klasik parang, dimana didalamnya akan ada 3 buah pop 

up yang berisi Parang Barong, Parang Pancing, dan Parang Curiga. 

Misi :  

 Menyentuh poin yang bentuknya seperti parang, hingga ketiga 

pop up yaitu Parang Barong, Parang Pancing, dan Parang Curiga 

terbuka. 
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 Pemain harus menjawab 3 pertanyaan yang ditampilkan. Jika 

pemain bisa menjawab maka akan berlanjut ke level selanjutnya, 

tetapi jika gagal maka pemain harus mengulangi permainan di 

level yang sama. 

 

Level 2 : 

Dalam level 2 ini akan disajikan batik klasik yang dikelompokkan dalam 

kelompok batik klasik non geometri, dimana didalamnya akan ada 3 

buah pop up yaitu Kirno Monda, Ganggong Lerep, Truntum. 

Misi :  

 Menyentuh poin yang bentuknya seperti daun, hingga ketiga pop 

up yaitu Kirno Monda, Ganggong Lerep, Truntum terbuka. 

 Pemain harus mengindari Ornamen Hewan, Ornamen Lidah Api, 

dan bom. Jika pemain menyentuh, maka nyawa akan berkurang 1 

dan hanya diberi kesempatan sebanyak 3x setelah itu game over. 

Jika pemain terjatuh maka permainan akan langsung berakhir. 

 Pemain harus menjawab 3 pertanyaan yang ditampilkan. Jika 

pemain bisa menjawab maka akan berlanjut ke level selanjutnya, 

tetapi jika gagal maka pemain harus mengulangi permainan di 

level yang sama. 

 

 Level 3 :  

Dalam level 3 ini akan disajikan batik klasik yang dikelompokkan dalam 

kelompok batik klasik geometri, dimana didalamnya akan ada 5 buah 

pop up yaitu Kawung Beton, Kawung Picis, Nitik Rengganis, Banji, dan 

Banji Guling. 

Misi :  

 Menyentuh poin yang bentuknya seperti kawung, hingga kelima 

pop up yaitu Kawung Beton, Kawung Picis, Nitik Rengganis, 

Banji, dan Banji Guling  terbuka. 
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 Pemain harus mengindari Ornamen Meru, Ornamen Meru Daun, 

dan bom. Jika pemain menyentuh, maka nyawa akan berkurang 

1 dan hanya diberi kesempatan sebanyak 3x setelah itu game 

over. Jika pemain terjatuh maka permainan akan langsung 

berakhir. 

 Pemain harus menjawab 3 pertanyaan yang ditampilkan. Jika 

pemain bisa menjawab maka akan berlanjut ke level selanjutnya, 

tetapi jika gagal maka pemain harus mengulangi permainan di 

level yang sama. 
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Alur Game Mencari Batik 

Gambar 4.1 adalah alur pada game “Mencari Batik”, gambar tersebut 

menjelaskan tentang alur game yang harus dimainkan oleh user agar 

informasi dari game tersebut dapat tersampaikan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.1 Alur Game Mencari Batik 
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4.2 Aset Game Mencari Batik 

Berikut adalah beberapa aset yang terdapat dalam game “Mencari Batik” :  

 

 

 

Tombol Next, digunakan untuk mengarahkan 

player pada tampilan berikutnya. 

 

 

 

Tombol Back, digunakan untuk mengarahkan 

player pada tampilan sebelumnya. 

 

 

 

Tombol Sound On, digunakan untuk 

menghidupkan suara dalam permainan. 

 

 

 

Tombol Sound Off, digunakan untuk mematikan 

suara dalam permainan. 

 

 

 

Tombol Restart, digunakan untuk mengulangi 

permainan. 

 

 

 

Tombol Close, digunakan untuk keluar dari 

tampilan atau quit dari permainan. 

 

 

 

Tombol Tap, digunakan untuk memulai 

permainan, ketika tombol ini di tap / ditekan, 

player akan masuk kedalam game play. 
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  Gambar 4.1 merupakan karakter utama dalam permainan, namanya 

Abimanyu. Abimanyu merupakan gabungan dari dua buah kata dari bahasa 

Sansekerta yaitu Abhi yang artinya berani dan Man’yu yang artinya tabiat, 

sehingga jika digabungkan artinya “mempunyai sifat yang tidak mengenal 

ketakutan” dapat juga diartikan sebagai “memiliki sifat kepahlawanan” 

[31]. Pemililihan tokoh menggunakan nama tersebut juga dimaksudkan 

supaya pemain juga dapat terinspirasi dari arti nama tokoh, sehingga bisa 

menyelesaikan misi dan tidak takut untuk gagal, supaya informasi yang ada 

dapat tersampaikan semua. 

 

 

 

 

          Gambar 4.1 Karakter 

  Gambar 4.2 adalah gambar Parang.Gambar tersebut merupakan ikon 

yang harus diambil player agar mendapat poin dan bisa membuka pop up 

sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan pada prolog cerita level 1. 

 

 

 

Gambar 4.2 Parang 
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  Gambar 4.3 adalah gambar Kawung. Gambar tersebut merupakan 

ikon yang harus diambil player agar mendapat poin dan bisa membuka pop 

up sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan pada prolog cerita level 

2. 

 

 

 

Gambar 4.3 Kawung 

 

Gambar 4.4 adalah gambar Ornamen Tetumbuhan. Gambar tersebut 

merupakan ikon yang harus diambil player agar mendapat poin dan bisa 

membuka pop up sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan pada 

prolog cerita level 3. 

 

 

 

Gambar 4.4 Ornamen Tetumbuhan 

 

  Gambar 4.5 adalah gambar Energi Tambahan. Ikon tersebut ada di 

setiap level dan berfungsi untuk menutup jalan yang berlubang. 

 

       

       Gambar 4.5 Energi Tambahan 
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  Gambar 4.6 adalah gambar Lidah Api. Gambar tersebut merupakan 

ikon yang tidak boleh disentuh player sesuai dengan instruksi yang sudah 

disampaikan pada prolog cerita level 2. Apabila menyentuh, nyawa player 

akan berkurang. 

 

 

Gambar 4.6 Lidah Api 

 

  Gambar 4.7 adalah gambar Ornamen Hewan Darat. Gambar tersebut 

merupakan ikon yang tidak boleh disentuh player sesuai dengan instruksi 

yang sudah disampaikan pada prolog cerita level 2. Apabila menyentuh, 

nyawa player akan berkurang. 

 

 

 

Gambar 4.7 Ornamen Hewan 

 

  Gambar 4.8 adalah gambar Ornamen Tetumbuhan. Gambar tersebut 

merupakan ikon yang tidak boleh disentuh player sesuai dengan instruksi 

yang sudah disampaikan pada prolog cerita level 3. Apabila menyentuh, 

nyawa player akan berkurang. 
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              Gambar 4.8 Ornamen Tetumbuhan 

 

  Gambar 4.9 adalah gambar Ornamen Tetumbuhan. Gambar tersebut 

merupakan ikon yang tidak boleh disentuh player sesuai dengan instruksi 

yang sudah disampaikan pada prolog cerita level 3. Apabila menyentuh, 

nyawa player akan berkurang. 

 

 

 

  Gambar 4.9 Ornamen Tetumbuhan 

 

  Gambar 4.10 adalah gambar Bom. Gambar tersebut merupakan ikon 

yang tidak boleh disentuh player sesuai dengan instruksi yang sudah 

disampaikan pada prolog cerita level 2 dan 3. Apabila menyentuh, nyawa 

player akan berkurang. 

 

 

 

Gambar 4.10 Bom 
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  Gambar 4.11 adalah gambar Hati. Gambar tersebut merupakan ikon 

yang menampilkan jumlah nyawa dalam permainan. Dalam permainan 

diberikan 3 kesempatan yang ditunjukkan dengan gambar hati tersebut, 

apabila sudah melebihi batas kesempatan maka permainan akan berakhir. 

 

 

 

 

           Gambar 4.11 Hati 

 

  Gambar 4.12 adalah gambar awal mula permainan yang 

menunjukkan judul game yaitu “Mencari Batik”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Judul Permainan 
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  Gambar 4.13 adalah gambar pilihan menu yang ada pada game 

“Mencari Batik”. “Tutorial” berisi petunjuk cara bermain, “Level 1, Level 

2, Level 3” digunakan untuk memilih level permainan yang disediakan. 

Sedangkan menu “Tentang” berisi informasi credit title dan informasi batik 

seperti yang ditampilkan dalam pop up game. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Menu Level dan Tentang 

 

  Gambar 4.14 adalah gambar Tutorial yang menunjukkan cara 

bermain game “Mencari Batik” serta menunjukkan apa saja ikon yang 

terdapat didalam game tersebut. 

 

 

 

 

   

Gambar 4.14 Tutorial 
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  Gambar 4.15 adalah gambar cerita disetiap awal mula permainan 

yang menunjukkan alur permainan serta apa yang akan player temukan 

dalam game “Mencari Batik”. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Story 

 

  Gambar 4.16 adalah gambar petunjuk disetiap awal mula permainan 

yang menunjukkan peraturan apa saja ikon game  yang boleh disentuh dan 

harus dihindari dalam game “Mencari Batik”. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Petunjuk 
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  Gambar 4.17 adalah gambar pop up pada level 1. Setiap kali player 

menyentuh ikon poin sesuai jumlah yang sudah ditentukan, maka akan 

muncul pop up sebagai info edukasi tentang batik klasik. 

 

 

 

 

  

  

 

Gambar 4.17 Pop Up Level 1 

 

  Gambar 4.18 adalah gambar pop up pada level 2. Setiap kali player 

menyentuh ikon poin sesuai jumlah yang sudah ditentukan, maka akan 

muncul pop up sebagai info edukasi tentang batik klasik. 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Pop Up Level 2 
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  Gambar 4.19 adalah gambar pop up pada level 3. Setiap kali player 

menyentuh ikon poin sesuai jumlah yang sudah ditentukan, maka akan 

muncul pop up sebagai info edukasi tentang batik klasik. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Pop Up Level 3 

 

  Gambar 4.20 adalah gambar Kuis pada level 1-3. Setelah player 

menyentuh ikon poin sesuai jumlah yang sudah ditentukan, maka akan 

muncul kuis sebagai upaya agar player lebih menyerap informasi yang 

disampaikan. Kuis tersebut pada level 1 akan muncul setelah 3 pop up 



77 
 

 

terbuka, kuis level 2 akan muncul setelah 3 pop up terbuka, sedangkan untuk 

level 3 akan muncul kuis apabila sudah membuka 5 pop up. 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Kuis Level 1, 2, 3 

 

  Gambar 4.21 adalah gambar Misi, gambar tersebut akan muncul 

ketika permainan dalam level game sudah berhasil dimainkan dan semua 

pertanyaan sudah dijawab. Sedangkan gambar Akhir Permainan akan 

muncul apabila telah menyelesaikan level 1,2, dan 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Misi Selesai dan Akhir Permainan  
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  Gambar 4.22 adalah gambar Game Over, tampilan tersebut akan 

muncul jika player terjatuh atau kehabisan nyawa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Game Over  

 

4.3  Pemrograman 

Berikut adalah pemrograman yang digunakan dalam pembuatan game 

“Mencari Batik”. Pemrograman ini menggunakan MonoDevelop – Unity 

dengan bahasa C# dan menggunakan build Unity 5.4.3.  

 

4.3.1 Script Kamera 

Script kamera digunakan agar kamera dapat mengikuti player sesuai 

dengan letak pergerakannya. 

//pergerakan kamera mengikuti naik  
 
void Start() 
    { 
        initialDeltaY = target.transform.position.y - transform.position.y  
    } 
     
// pergerakan kamera mengikuti saat jalan miring dan arahnya  
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    void Update () { 
         
        float deltaY = target.transform.position.y - transform.position.y; 
 
        if (deltaY > initialDeltaY + 0.5f) { 
            transform.position = transform.position + new Vector3(0, 1, 0);   
        } 
    } 

 

4.3.2 Script Pijakan Karakter 

Script pijakan karakter digunakan untuk membuat pijakan supaya 

karakter dapat berjalan sesuai dengan alur pada gameplay. 

void Start(){ 
 
        for (int i = 0; i <myWaves.Count; i++) { 
            if (i % 2 != 0) { 
 
                myWaves [i].transform.position = new Vector2 (-
startPositionForTheNextWave, i * -thethreeFourthLengthOfTheSprite); 
 
            } else { 
                myWaves [i].transform.position = new Vector2 (0, i * -
thethreeFourthLengthOfTheSprite); 
 
            } 
        } 
    } 
 
//membuat pijakan baru 
    public void CreateNewWave(){ 
 
        for (int i = 0; i < myWaves.Count; i++) { 
            if (myWaves [i].activeInHierarchy == false) { 
                myWaves [i].gameObject.SetActive (true); 
                break; 
            } 
        } 
        return; 
    } 
    public void InstantiateNewWave(){ 
        var f = Instantiate (wave); 
        lastWave = myWaves [myWaves.Count-1].transform.position; 
     
        if (lastIndex % 2 != 0) { 
            f.transform.position = new Vector2 (-
startPositionForTheNextWave,lastWave.y -
thethreeFourthLengthOfTheSprite); 
        } else { 
            f.transform.position = new Vector2 (0,lastWave.y -
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thethreeFourthLengthOfTheSprite); 
        } 
     
        f.transform.SetParent (theWall); 
        myWaves.Add (f); 
        lastIndex++; 
    } 
         
} 

 

4.3.3 Script Memunculkan Objek Poin dan Rintangan 

Script ini digunakan untuk memunculkan obyek poin di tiap level 

yaitu Parang, Kawung, dan Ornamen Tetumbuhan. Dalam script ini 

juga akan ditampilkan rintangan yang berupa bom, lidah api, 

Ornamen Hewan Darat, dan Ornamen Tetumbuhan. 

 

 public void PunchHolesOnANewWave() 
    { 
        DeleteCube(myCubes[0]); 
        DeleteCube(myCubes[myCubes.Length - 1]); 
        if (!has5Cubes) 
        { 
 
            for (int index = 1; index < myCubes.Length - 1; index++) 
            { 
                 

 //Memunculkan rintangan (tree) pada pijakan secara random 
                bool n = Random.value < (1 - GameManager.Instance.treeFreq
uency); 
                if (n) 
                { 
                    var a = myCubes[index].transform.FindChild("tree"); 
                    if (a != null) 
                    { 
                        a.gameObject.SetActive(false); 
                    } 
                } 
 
 

 
//Memunculkan energi tambahan (refill cube) pada pijakan secara 
random 

 
                bool z = Random.value < (1 - GameManager.Instance.refillCub
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eFrequency); 
                if (z) 
                { 
                    var i = myCubes[index].transform.FindChild("Refill Cube"); 
                    if (i != null) 
                    { 
                        i.gameObject.SetActive(false); 
                    } 
                } 
 
   //Memunculkan objek poin  (spring) pada pijakan secara 
random              
                bool g = Random.value < (1 - GameManager.Instance.springFr
equency); 
                if (g) 
                { 
                    var o = myCubes[index].transform.FindChild("Spring"); 
                    if (o != null) 
                    { 
                         
                        o.gameObject.SetActive(false); 
                     
                    } 
                    myCubes[index].GetComponent<TheTerrian>().isOwningAS
pring = false; 
                } 
 
                if (!isBeingReduced) 
                { 
                    if (countVacancy < 3) 
                    { 
 
                        bool k = Random.value < value; 
                        if (k) 
                        { 
                            DeleteCube(myCubes[index]); 
                            countVacancy++; 
                            value -= 0.35f; 
                        } 
 
                    } 
                    if (countVacancy == 3) 
                    { 
                        has3Holes = true; 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    if (countVacancy < 2) 
                    { 
 
                        bool k = Random.value < value; 
                        if (k) 
                        { 
                            DeleteCube(myCubes[index]); 
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                            countVacancy++; 
                            value -= 0.95f; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        else 
        { 
            

//Memunculkan rintangan (tree) pada pijakan secara random 
            for (int index = 1; index < myCubes.Length - 1; index++) 
            { 
                 
                bool n = Random.value < (1 - GameManager.Instance.treeFreq
uency); 
                if (n) 
                { 
                    var a = myCubes[index].transform.FindChild("tree"); 
                    if (a != null) 
                    { 
 
                        a.gameObject.SetActive(false); 
                    } 
                } 
                if (isStartingWaves) 
                { 
                    var a = myCubes[index].transform.FindChild("tree"); 
                    if (a != null) 
                    { 
 
                        a.gameObject.SetActive(false); 
                    } 
                } 

 

4.3.4 Script Lompat 

Script lompat digunakan untuk membuat karakter lompat sesuai 

dengan alur game play. 

 
        void Update() 
    { 
   // mengubah arah lompatan setelah diklik 
 
        if (GameManager.Instance.GameState == GameState.Playing && In
put.GetMouseButtonDown(0)) 
        { 
 
            if (!firstClick) 
            { 
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                direction *= -1; 
                isJumpingToTheRight = !isJumpingToTheRight; 
            } 
        } 
 
 
//lompat 
    public void Leap() 
    { 
        BonusJump = Random.Range (0, 20);  
  
        if (!isCheckingCollision) 
        { 
            if (isReadyForNextJump) 
            { 
                temporaryXposition = transform.position.x; 
                jumpDirection = direction; 
 
                isJumping = true;     
 
                if (isreadyForBigJump) 
                { 
                    isReadyForNextJump = false; 
                    isReadyToLeap = true; 
                    isReadyForNextLoop = false; 
                    if (jumpDirection == 1) 
                    { 
                        ballAnimator.SetBool("LeapRight", true); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        ballAnimator.SetBool("LeapLeft", true); 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    if (jumpDirection == 1) 
                    { 
                        ballAnimator.SetBool("JumpRight", true); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        ballAnimator.SetBool("JumpLeft", true); 
                    } 
                    isReadyForNextLoop = true; 
                    isReadyForNextJump = false; 
                }     
 
                movingBall.transform.position = new Vector2(temporaryXpositi
on, movingBall.transform.position.y); 
            } 
        } 
 
//mengatur lompat kebelakang, apabila player menyentuh rintangan 
        if (balik) {   



84 
 

 

 
            speedY = MoveUpSpeed (jumpTime, GameManager.Instance.bo
undsY * threeFourthTheLengthOfTheSprite); 
            newWavePosition.y += (speedY) * Time.deltaTime;   
            theWall.transform.position = newWavePosition; 
            t += Time.deltaTime; 
 
             
            if (t >= jumpTime) { 
                transform.position = new Vector2 (transform.position.x + jumpD
irection * (GameManager.Instance.boundsX / 2), transform.position.y); 
                ballAnimator.SetBool ("JumpRight", false); 
                ballAnimator.SetBool ("JumpLeft", false); 
                movingBall.transform.position = transform.position; 
 
                isJumping = false; 
                isReadyForNextJump = true; 
                isReadyForNextLoop = false; 
                isCheckingCollision = true; 
                t = 0; 
                balik = false; 
            } 
        } else { 
            if (isReadyForNextLoop) {  
 
                speedY = MoveUpSpeed (jumpTime, GameManager.Instance.
boundsY * threeFourthTheLengthOfTheSprite); 
                newWavePosition.y -= (speedY) * Time.deltaTime;   
                theWall.transform.position = newWavePosition; 
                t += Time.deltaTime; 
 
                 
                if (t >= jumpTime) { 
                    transform.position = new Vector2 (transform.position.x + jum
pDirection * (GameManager.Instance.boundsX / 2), transform.position.y); 
                    ballAnimator.SetBool ("JumpRight", false); 
                    ballAnimator.SetBool ("JumpLeft", false); 
                    movingBall.transform.position = transform.position; 
 
                    isJumping = false; 
                    isReadyForNextJump = true; 
                    isReadyForNextLoop = false; 
                    isCheckingCollision = true; 
                    t = 0; 
                } 
            } 
 
            if (isReadyToLeap) {   
                isreadyForBigJump = false; 
                isReadyForNextLoop = false; 
 
                speedY = MoveUpSpeed (jumpTime, GameManager.Instance.
boundsY * threeFourthTheLengthOfTheSprite); 
                newWavePosition.y  
                theWall.transform.position = newWavePosition; 
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                t += Time.deltaTime; 
 
                 
                if (t >= jumpTime * 2) {   
                    temporaryXposition += 0; 
                    temporaryXposition = transform.position.x; 
 
                    transform.position = new Vector2 (transform.position.x + jum
pDirection * (GameManager.Instance.boundsX / 2) * 2, transform.position
.y); 
                    ballAnimator.SetBool ("LeapRight", false); 
                    ballAnimator.SetBool ("LeapLeft", false); 
 
                    movingBall.transform.position = transform.position; 
                    isJumping = false; 
                    isReadyForNextJump = true; 
                    isReadyForNextLoop = false; 
                    isReadyToLeap = false; 
                    t = 0; 
                    isCheckingCollision = true; 
                } 
            } 
        } 
    } 

 
    

 

4.3.5 Script Nyawa dan Pengaruh  

Script ini digunakan untuk menampilkan nyawa pada player dan 

pengaruhnya ketika player menyentuh rintangan serta terjatuh dalam 

jalan yang berlubang. 

//Menghitung nyawa  
 
        if (jumlahMati == 0) { 
            for (int x = 0; x < Hati.Length; x++) { 
                Hati [x].SetActive (true); 
            } 
        } else if (jumlahMati == 1) { 
            for (int x = 0; x < Hati.Length - 1; x++) { 
                Hati [x].SetActive (true); 
            } 
        } else if (jumlahMati == 2) { 
            for (int x = 0; x < Hati.Length - 2; x++) { 
                Hati [x].SetActive (true); 
            } 
        } else { 
            for (int x = 0; x < Hati.Length; x++) { 
                Hati [x].SetActive (false); 
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            } 
        } 
    } 
 
    void OnTriggerEnter2D(Collider2D coll) 
    { 

        if (playerController.isJumping) 
        { 
            return; 
        } 
 

//apabila player menginjak pijakan (ground) maka player akan melompat 
dan mendapat 1 score tambahan. 

  if (coll.tag == "ground") 
        { 
            if (firstGround) { 
                firstGround = false; 
            } else { 
                SoundManager.Instance.PlaySound (SoundManager.Instance.j
ump); 
            } 
 
            coll.gameObject.GetComponent<TheTerrian>().ChangeColor(); 
            ScoreManager.Instance.AddScore(1); 
            theBall.transform.position = coll.gameObject.transform.FindChild(
"flag").transform.position; 
            transform.position = theBall.transform.position; 
            if (coll.GetComponent<TheTerrian> ().isOwningASpring) { 
                playerController.isreadyForBigJump = true; 
            } 
            else if (!coll.GetComponent<TheTerrian> ().isOwningASpring && 
BonusJump  == 10) {  
                BonusJump = 0; 
                playerController.isreadyForBigJump = true; 
            } 
 
        } 

 

// apabila player nyemplung (vacant) maka player akan mati 
        else if (coll.tag == "vacant")   
        { 
              
            for (int x = 0; x < Hati.Length; x++) { 
                Hati [x].SetActive (false); 
            } 
            playerController.Die(); 
            theBall.SetActive(false); 
            GetComponent<BoxCollider2D>().enabled = false; 
            endBall = Instantiate(fakeBall, transform.position, Quaternion.iden
tity) as GameObject; 
            endBall.GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = CharacterMan
ager.Instance.character; 
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            endBall.GetComponent<Renderer>().sortingOrder = -1;      
            gameObject.SetActive(false); 
 
// apabila player menginjak rintangan (tree) maka player akan berjalan 
mundur dan nyawa akan berkurang 1 
        else if (coll.tag == "tree") 
        { 
            if (jumlahMati < 2) {   
                playerController.Mundur (); 
                jumlahMati++; 
                PlayerPrefs.SetInt ("Hati", jumlahMati); 
 
            } else { 
                 
                for (int x = 0; x < Hati.Length; x++) { 
                    Hati [x].SetActive (false); 
                } 
                playerController.Die (); 
                theBall.SetActive (false); 
                GetComponent<BoxCollider2D> ().enabled = false; 
                endBall = Instantiate (fakeBall, transform.position, Quaternion.i
dentity) as GameObject; 
                endBall.GetComponent<SpriteRenderer> ().sprite = Character
Manager.Instance.character; 
                gameObject.SetActive (false); 
            } 
        } 
 
        playerController.isCheckingCollision = false; 
    } 
}  

 

4.3.6 Script Score 

Script ini digunakan untuk menampilkan jumlah score yang diperoleh 

selama permainan berlangsung. 

//menambahkan score 
public void AddScore(int amount) 
        { 
            Score += amount; 
 
 
            ScoreUpdated(Score); 
 
            if (Score > HighScore) 
            { 
                UpdateHighScore(Score); 
                HasNewHighScore = true; 
            } 
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            else 
            { 
                HasNewHighScore = false; 
            } 
        } 
 

 
        public void UpdateHighScore(int newHighScore) 
        { 
             
            if (newHighScore > HighScore) 
            { 
                HighScore = newHighScore; 
                PlayerPrefs.SetInt(HIGHSCORE, HighScore); 
                HighscoreUpdated(HighScore); 
            } 
        } 
     
 

4.3.7 Script Pop Up 

Script pop up digunakan untuk menampilkan informasi batik yang ada pada 

pop up di setiap level yang akan muncul ketikan player menyentuk obyek 

poin. 

//memunculkan pop up dengan jeda waktu 
    public int after; 
    void OnTriggerEnter2D(Collider2D coll){   
        if (coll.tag == "spring") { 
            after++;   
 
            if (after == 1) {   
                Time.timeScale=0;   
                popUp.SetActive (true);   
            } 
            else if (after == 2) { 
                Time.timeScale=0; 
                popUp1.SetActive (true); 
            } 
            else if (after == 3) { 
                Time.timeScale=0;  
                popUp2.SetActive (true); 
 
 
            } 
            PlayerPrefs.SetInt ("NowPoint", after);} 
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4.3.8 Script Story 

Script ini digunakan untuk menampilkan cerita pada setiap awal mula level 

dan prolog awal pengenalan game. 

 
//memunculkan story dengan jeda waktu 
    IEnumerator jeda(){  
        infobatik.SetActive (false); 
        cerita.text = "Pencarian dimulai dari kota Pekalongan."; 
        yield return new WaitForSeconds (4);  
        infobatik.SetActive (false); 
 
        cerita.text = "menurut informasi pengrajin batik klasik,"; 
        yield return new WaitForSeconds (3);  
        infobatik.SetActive (false); 
 
        cerita.text = "aku harus menemukan 3 buah batik. "; 
        yield return new WaitForSeconds (3);   
        infobatik.SetActive (false); 
 
        cerita.text = "Yaitu Parang Barong,"; 
        gbrbbatik.sprite = ib [0];  
        infobatik.SetActive (true); 
        yield return new WaitForSeconds (3); 
        infobatik.SetActive (false); 
 
        cerita.text = "Parang Pancing,"; 
        gbrbbatik.sprite = ib [1];  
        infobatik.SetActive (true); 
        yield return new WaitForSeconds (3); 
        infobatik.SetActive (false); 
 
        cerita.text = "dan Parang Curiga."; 
        gbrbbatik.sprite = ib [2];  
        infobatik.SetActive (true); 
        yield return new WaitForSeconds (3); 
        infobatik.SetActive (false); 
 
        cerita.text = "Ayo kita cari!"; 
        yield return new WaitForSeconds (3);   
        infobatik.SetActive (false); 
 
 
        Application.LoadLevel ("lv 1"); 
 
    } 
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4.3.9 Script Soal 

Script ini digunakan untuk menampilkan soal (trivia quiz) pada level 1 – 3 

setelah berhasil membuka semua pop up yang ada disetiap level permainan. 

 
//memunculkan pertanyaan dengan jeda waktu 
     
    void tanya () {   
        if (s >= 5 && score < 3) { 
            Application.LoadLevel ("lv 1"); 
        } 
        if (pertanyaan[s] == 0) {   
            soal.text = "Motif parang yang biasa digunakan oleh raja-
raja atau sebagai baju resmi di tempat umum adalah... "; 
            gbr.SetActive (false);   
            jawabatas.text="Parang Barong";   
            jawabtengah.text="Parang Pancing"; 
            jawabbawah.text="Parang Curiga"; 
            s0 = true; 
 
        } else if (pertanyaan[s]  == 1) { 
            soal.text = "Motif parang yang memiliki arti keris yaitu... "; 
            gbr.SetActive (false); 
            jawabatas.text="Parang Pancing"; 
            jawabtengah.text="Parang Barong";  
            jawabbawah.text="Parang Curiga";   
            s1 = true; 
 
        } else  if (pertanyaan[s]  == 2) { 
            soal.text = "Motif parang bentuknya menyerupai kail atau pancing
an disebut... "; 
            gbr.SetActive (false); 
            jawabatas.text="Parang Curiga"; 
            jawabtengah.text="Parang Pancing";   
            jawabbawah.text="Parang Barong"; 
            s2 = true; 
 
        } else if (pertanyaan[s]  == 3) { 
            soal.text = "Gambar diatas merupakan gambar motif..."; 
            gbr.SetActive (true); 
            tempatsoal.sprite = isigambar [0]; 
            jawabatas.text="Parang Barong"; 
            jawabtengah.text="Parang Pancing";   
            jawabbawah.text="Parang Curiga"; 
            s3=true; 
 
        } else if (pertanyaan[s]  == 4) { 
            soal.text = "Gambar diatas merupakan gambar motif..."; 
            gbr.SetActive (true); 
            tempatsoal.sprite = isigambar [1]; 
            jawabatas.text="Parang Curiga"; 
            jawabtengah.text="Parang Pancing"; 
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            jawabbawah.text="Parang Barong";   
            s4=true; 
        } 
 
    } 
 
    IEnumerator jedabenarsalah(){  
        yield return new WaitForSeconds (1); 
        benarsalah.SetActive (false); 
    } 
 
//mengoreksi soal yang benar 
    public void atas(){ 
        if (pertanyaan[s] == 0){ 
            benarsalah.SetActive (true); 
            gbrbs.sprite = bs [0];  
            StartCoroutine (jedabenarsalah()); 
            score++; 
            s++; 
            tanya ();  
        } else{ 
            s++; 
            benarsalah.SetActive (true); 
            gbrbs.sprite = bs [1]; 
            StartCoroutine (jedabenarsalah()); 
            tanya (); 
        } 
    } 
 
    public void tengah(){ 
        if (pertanyaan[s] == 2 || pertanyaan[s] == 3) { 
            benarsalah.SetActive (true); 
            gbrbs.sprite = bs [0];  
            StartCoroutine (jedabenarsalah()); 
            score++; 
            s++; 
            tanya (); 
        } else{ 
            s++; 
            benarsalah.SetActive (true); 
            gbrbs.sprite = bs [1]; 
            StartCoroutine (jedabenarsalah()); 
            tanya (); 
        } 
 
    } 
    public void bawah(){ 
        if (pertanyaan[s] == 1 || pertanyaan[s] == 4) { 
            benarsalah.SetActive (true); 
            gbrbs.sprite = bs [0];  
            StartCoroutine (jedabenarsalah()); 
            score++; 
            s++; 
            tanya (); 
        } else  { 
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            s++; 
            benarsalah.SetActive (true); 
            gbrbs.sprite = bs [1]; 
            StartCoroutine (jedabenarsalah()); 
            tanya (); 
        } 
 
    } 
 
    void Update () {   
        if (score >= 3){ 
            misiselesai.SetActive (true);  
        } 
    } 
}  

 

4.4 Review Game Mencari Batik 

 Setelah melakukan penelitian melalui media game “Mencari Batik” 

dan melakukan penyebaran kuisioner pada 50 responden yang berasal dari 

Jawa Tengah dan luar Jawa Tengah diperoleh hasil sebagai berikut. 

 Diagram 4.9 merupakan jumlah keseluruhan responden, dimana 

terdapat 18 orang responden laki – laki dan 18 responden perempuan dari 

Jawa Tengah. Sedangkan responden yang berasal dari luar Jawa Tengah 

sebanyak 9 orang responden laki – laki dan 5 orang responden perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.9 Data responden  berdasarkan daerah asal dan jenis kelamin 
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Diagram 4.10 adalah data responden berdasarkan jenis kelamin dan usia. 

Dalam diagram tersebut disebutkan bahwa dari keseluruhan responden terdapat 

responden laki – laki berjumlah 4 orang dari kelompok usia kurang dari 20 tahun, 

21 orang dari kelompok usia 21 – 25 tahun, dan 2 orang dari kelompok usia lebih 

dari 25 tahun. Sedangkan untuk responden perempuan sebanyak 5 orang dari 

kelompok usia kurang dari 20 taun dan 18 orang dari kelompok usia 21 – 25 tahun.  

 
 

 

 

 

 

 

 

     Diagram 4.10 Data responden berdasarkan jenis kelamin dan usia 

  

 Menurut diagram 4.11, 50 orang responden berpendapat tentang kemenarikan 

game “Mencari Batik” yang dikategorikan berdasarkan kelompok usia, 9 orang 

(18%) yang ada dikelompok usia kurang dari 20 tahun mengatakan “Ya” karena 

merasa game tersebut menarik, begitupula 38 orang(76%)  usia antara 21 – 25 tahun 

dan 2 orang (4%) usia lebih dari 25 tahun. Sedangkan responden yang mengatakan 

“Tidak” untuk kemenarikan game hanya 1 orang (2%) yaitu dari kelompok usia 21 

– 25 tahun. 
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Diagram 4. 11 Data responden berdasarkan usia dan pendapat responden 

 tentang kemenarikan game “Mencari Batik” 

 

 Diagram 4.12 menyebutkan bahwa kemenarikan game tersebut dapat 

ditunjukkan dengan pendapat responden dalam menilai kemudahan game. Menurut 

responden dengan usia kurang dari 20 tahun, 8 orang (16%) responden mengatakan 

“Ya” karena mereka menilai bahwa game tersebut mudah dimainkan, sedangkan 1 

orang (2%) mengatakan “Tidak”. 

 Sedangkan untuk responden pada usia antara 21 – 25 tahun, 23 orang (46%) 

mengatakan “Ya” karena mudah dimainkan, dan 16 orang (32%) mengatakan 

“Tidak” karena mereka berpendapat bahwa game tersebut sulit untuk dimainkan. 

 Kemudian untuk responden pada kelompok usia lebih dari 25 tahun, sebanyak 

1 orang (2%) mengatakan “Ya” karena merasa game tersebut mudah dimainkan, 

dan 1 orang (2%) mengatakan “Tidak” karena sulit. 
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Diagram 4.12  Data responden berdasarkan usia dan pendapat responden  

tentang kemudahaan memainkan game “Mencari Batik” 

 

 Meskipun banyak responden mengatakan bahwa game “Mencari Batik” susah 

untuk dimainkan, namun berdasarkan data dari diagram 4.13 informasi yang 

tersampaikan cukup dapat diterima oleh responden. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan pernyataan responden yang mengatakan “Ya” sebanyak 8 orang (16%) 

responden dari kelompok usia kurang dari 20 tahun, 37 orang (74%) responden dari 

kelompok usia 21 – 25 tahun, dan 2 orang (2%) responden dari kelompok usia lebih 

dari 25 tahun. 

 Sedangkan responden yang berpendapat bahwa informasi yang tersampaikan 

susah untuk diterima sehingga mengatakan “Tidak” yaitu sebanyak 1 orang (2%) 

dari kelompok usia kurang dari 20 tahun dan 2 orang (4%) dari kelompok usia 21-

25 tahun. 
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Diagram 4.13  Data responden berdasarkan usia dan pendapat responden 

tentang kemudahan informasi yang tersampaikan dari game “Mencari Batik” 

 

 Data diagram 4.14 menyebutkan bahwa dari 50 orang responden yang telah 

mencoba memainkan game “Mencari Batik", 9 orang (18%) dari kelompok usia 

kurang dari 20 tahun mengatakan “Ya” karena mereka merasakan manfaat game 

tersebut, sedangkan dari kelompok usia 21 – 25 tahun sebanyak 35 orang (70%) 

dan sebanyak 2 orang (4%) dari kelompok usia lebih dari 25 tahun. Sedangkan 

responden yang tidak merasakan manfaat dari game tersebut hanya 4 orang(8%)  

dari kelompok usia 21 – 25 tahun. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.14 Data responden berdasarkan usia dan pendapat responden  
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 Mudahnya informasi yang tersampaikan dalam game tentu saja dapat 

membantu pengenalan batik seperti data menurut diagram 4.15, keterkaitan ini 

dapat dirasakan oleh responden dari Jawa Tengah sebanyak 34 orang (68%) dan 

luar Jawa Tengah sebanyak 12 orang (24%) yang mengatakan “Ya” karena 

berpendapat bahwa game tersebut membantu dalam pengenalan batik.  

 Sedangkan responden yang mengatakan “Tidak” karena merasa bahwa game 

tersebut tidak membantu dalam pengenalan batik adalah sebanyak 2 orang (4%) 

dari wilayah Jawa Tengah dan 2 orang (4%) dari luar Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.15 Data responden berdasarkan daerah asal dan pendapat responden 

 tentang terbantunya pengenalan batik klasik dari game “Mencari Batik” 

  

 Dalam hal pemahaman informasi menurut data diagram 4.16, responden yang 

berasal dari Jawa Tengah yang dapat memahami informasi tentang batik klasik 

dengan menjawab “Ya” adalah sebanyak 33 orang (66%), sedangkan dari luar Jawa 

Tengah sebanyak 11 orang (22%). Sedangkan responden yang merasa belum 

memahami informasi tentang batik klasik yaitu sebanyak 3 orang (6%)  dari Jawa 

Tengah dan 3 orang (6%) dari luar Jawa Tengah. 
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Diagram 4.16  Data responden berdasarkan daerah asal dan pendapat responden tentang 

pemahaman batik klasik dari game “Mencari Batik” 

 

 Diagram 4.17 menunjukkan bahwa setelah melakukan percobaan game 

tersebut responden yang memberi nilai 5 untuk kategori sangat bagus dari daerah 

Jawa Tengah adalah sebanyak 4 orang (8%) dan dari luar Jawa Tengah sebanyak 2 

orang (4%). Kemudian nilai 4 menurut responden dari Jawa Tengah adalah 

sebanyak 22 orang (44%) dan 6 orang (12%) dari luar Jawa Tengah. Nilai 3 menurut 

responden yang berasal dari Jawa Tengah adalah sebanyak 7 orang (14%) dan dari 

luar Jawa Tengah sebanyak 5 orang (10%). Sedangkan untuk nilai 2 menurut 

responden dari Jawa Tengah adalah sebanyak 3 orang (6%) dan dari luar Jawa 

Tengah adalah sebanyak 1 orang(2%), namun tidak ada responden yang menilai 1 

atau kategori kurang dalam pembuatan aplikasi ini. 
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Diagram 4.17 Data responden berdasarkan daerah asal dan penilaian responden  

dari game “Mencari Batik” 

 

 Diagram 4.18 menunjukkan bahwa dari semua responden ketika di minta untuk 

merekomendasikan batik pada masyarakat, semua responden baik dari Jawa 

Tengah (36 0rang atau 72%) dan dari luar Jawa Tengah  (14 orang atau 28%) 

mengatakan “Ya” karena menurut mereka batik merupakan kekayaan bangsa yang 

wajib dilestarikan. 

 

 

 

 

 

Diagram 4.18 Data responden berdasarkan daerah asal dan pendapat responden  

untuk merekomendasikan batik pada masyarakat 
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orang (24%) dari luar Jawa Tengah mengatakan “Ya” karena menurut mereka 

aplikasi tersebut dapat menjadi sarana belajar interaktif yang menyenangkan. 

Sedangkan 2 responden (4%) dari Jawa Tengah dan 2 responden (4%) dari luar 

Jawa Tengah berpendapat “Tidak” karena menilai bahwa aplikasi tersebut kurang 

tepat sebagai media pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.19  Data responden berdasarkan daerah asal dan pendapat responden  

untuk merekomendasikan game “Mencari Batik” pada masyarakat 

 

 Menurut penilaian dari responden dari diagram 4.20, ternyata banyak 

responden yang tertarik pada konsep dan ide dari adanya game tersebut. Bagi 

responden laki – laki, 6 orang responden (12%) menilai bahwa game “Mencari 

Batik” menarik dari segi kegunaan aplikasi, 18 orang responden(36%)  mengatakan 

menarik dari segi konsep dan ide, dan 3 orang responden (6%) mengatakan menarik 

dari segi desain aplikasinya. 

 Sedangkan bagi responden perempuan, pendapat bahwa kemenarikan game 

“Mencari batik” dari segi kegunaan aplikasi adalah sebanyak 4 orang (8%), dari 

segi konsep dan ide ada sebanyak 19 orang (38%). 
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Diagram 4.20 Data responden berdasarkan jenis kelamin dan pendapat responden tentang 

 hal yang menarik dari game “Mencari Batik” 

 

  Selain dari segi kemenarikan, tentunya ada segi yang kurang menarik dari 

game “Mencari Batik” seperti data pada diagram 4.21. Bagi responden laki – laki, 

hal yang kurang menarik yang terletak pada kegunaan aplikasi yaitu sebanyak 3 

orang (6%), 2 orang (4%) kurang tertarik dari segi konsep dan ide, 9 orang (18%) 

pada desain aplikasi dan 13 orang (26%) menilai dalam hal lainnya. 

 Bagi responden perempuan, segi yang kurang menarik yang tertelak pada 

kegunaan aplikasi dikemukakan oleh 3 oang responden (6%), 12 orang (24%) dari 

segi desain aplikasi, dan 8 orang (16%) dari segi lainnya. 
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Diagram 4.21 Data responden berdasarkan jenis kelamin dan pendapat responden tentang hal yang 

kurang menarik dari game “Mencari Batik” 

 

 Adapun segi kurang menarik kategori lainnya menurut pendapat responden 

adalah sebagai berikut : 

 Kontrol pergerakan karakter kurang responsif  (2 orang) 

 Loading cerita terlalu lama, tidak bisa di skip (4 orang) 

 Tutorial seharusnya setelah prolog (1 orang) 

 Pergerakan karakter terlalu cepat (6 orang) 

 Peletakan button close pada pop up informasi kurang sesuai (1 orang)  

 Pop up seperti ads sehingga kurang menarik (1 orang) 

 Jalannya game berupa balok balok bertumpuk agak membuat mata 

bingung (1 orang) 

 Tidak memberi alasan (5 orang) 

 Dari beberapa pernyataan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa game 

“Mencari Batik” memiliki manfaat yaitu dapat tersampainya informasi dengan baik 

dan membantu tentang pengenalan batik itu sendiri. Manfaat tersebut dapat 

didukung oleh pendapat responden yang menyatakan bahwa mereka menilai bahwa 
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game tersebut mudah dimainkan  sehingga responden memahami informasi yang 

ditampilkan. 

 

4.5 Dampak Game Mencari Batik  

Dampak yang dirasakan oleh responden dari adanya penelitian ini dapat 

dirasakan dari diagram 4.22 dan diagram 4.23.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.22 Data responden berdasarkan daerah asal dan jumlah nama 

batik klasik yang bisa disebutkan sebelum memainkan game 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.23 Data responden berdasarkan daerah asal dan jumlah nama 

batik klasik yang bisa disebutkan sesudah memainkan game 
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 Responden yang awal mulanya tidak tahu sama sekali tentang batik 

klasik yaitu sebanyak 20 orang (40%) dari Jawa Tengah dan 9 orang (18%) 

dari luar Jawa Tengah, dengan adanya game tersebut menjadi tahu tentang 

batik klasik. 

 Dari 13 responden (26%) dari Jawa Tengah dan 5 responden (10%) 

dari luar Jawa Tengah yang awal mulanya hanya dapat menyebutkan 1 – 3 

nama batik klasik menjadi mengalami kenaikan sebesar 17 orang (34%) 

Jawa Tengah dan 5 orang (10%) di luar Jawa Tengah, sehingga totalnya 

menjadi 30 orang (60%) dari Jawa Tengah dan 10 orang (20%) dari luar 

Jawa Tengah. 

 Begitu pula dengan responden di Jawa Tengah yang awal mulanya 

hanya 3 orang (6%) dapat menyebutkan nama batik klasik lebih dari 3 jenis, 

mengalamin kenaikan menjadi 6 orang (12%) , bahkan 4 responden (8%)  

yang berasal dari luar Jawa Tengah mampu menyebutkan lebih dari 3 nama 

batik klasik setelah memainkan game tersebut. 

 Dampak lain yang dapat dirasakan adalah pengetahuan responden 

tentang makna dan filosofi batik klasik yaitu seperti diagram 4.24 dan 

diagram 4.25. 
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Diagram 4.24 Data responden berdasarkan daerah asal dan pendapat responden apakah  

mengetahui makna dan filosofi batik klasik sebelum memainkan game 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.25 Data responden berdasarkan daerah asal dan pendapat responden apakah 

mengetahui makna dan filosofi batik klasik setelah memainkan game 

 

 Responden yang awalnya hanya 4 orang (8%) dari Jawa Tengah yang tahu 

tentang makna serta filosofi batik klasik tersebut mengalami kenaikan menjadi 36 

orang (72%) dan 14 orang (28%) dari luar Jawa Tengah yang awalnya tidak tahu 

semua menjadi tahu serta memahami makna filosofi batik klasik sehingga mereka 

menjawab “Ya”. 
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 Sedangkan untuk responden yang awalnya tidak mengetahui yaitu sebanyak 32 

orang (64%) dari Jawa Tengah dan 14 orang (28%) dari luar Jawa Tengah 

mengalami penurunan, sehingga jumlah responden yang menjawab “Tidak” karena 

tidak tahu menjadi 0, baik dari daerah Jawa Tengah maupun dari luar Jawa Tengah. 

Dampak dalam penilaian tentang kualitas pengetahuan responden terhadap 

batik klasik juga mengalami kenaikan seperti data pada diagram 4.26 dan diagram 

4.27.  

 

 

 

 

 

Diagram 4.26 Data responden berdasarkan daerah asal dan pendapat tentang nilai 

pengetahuan responden terhadap batik sebelum memainkan game 
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Diagram 4.27 Data responden berdasarkan daerah asal dan pendapat tentang nilai 

pengetahuan responden terhadap batik setelah memainkan game 
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Nilai 1 yang menunjukkan sangat tidak mengetahui, jika pada 

mulanya sebanyak 4 orang (8%) dari Jawa Tengah dan 4 orang (8%) dari 

luar Jawa Tengah, sekarang menjadi tidak ada. 

Nilai 2 yang awal mulanya ditunjukkan oleh 14 orang responden 

(28%) dari Jawa Tengah dan  5 orang (10%) dari luar Jawa Tengah 

menjadi 2 orang (4%) dari Jawa Tengah dan 2 orang (4%) dari luar Jawa 

Tengah. 

Nilai 3 yang awal mulanya 14 orang (28%) dari Jawa Tengah 

mengalami kenaikan menjadi 16 (32%) dan 4 orang (8%) dari luar Jawa 

Tengah yang memberi nilai 3 tersebut sekarang menjadi 3 orang (6%). 

Kenaikan sangat dirasakan pada nilai 4, dimana responden yang 

awal mulanya hanya 1 orang (2%) dari Jawa Tengah saja yang memberi 

nilai tersebut mengalami kenaikan menjadi 16 orang (32%) dari Jawa 

Tengah dan responden dari luar Jawa Tengah yang awalnya tidak ada yang 

memberi nilai 4, kini menjadi 6 orang (12%). 

Untuk nilai 5 yang menyatakan sangat mengetahui, responden yang 

awalnya hanya 3 orang (6%) dari Jawa Tengah dan 1 orang (2%) dari luar 

Jawa Tengah, menjadi 2 orang (4%) dari Jawa Tengah dan 3 orang (6%) 

dari luar Jawa Tengah. 

Dari beberapa dampak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dengan adanya game “Mencari Batik” pengetahuan responden menjadi 

bertambah, hal tersebut bisa dilihat dari survey yang menunjukkan 


