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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Perancangan Game Pariwisata Salju Abadi Chartanz  Kab. Puncak Ilaga 

Rancangan pengembangan pembuatan game, yang sangat perlu oleh sebab itu 

game yang akan dihasilkan adalah sesuai dengan konsep yang telah dikemas dalam 

game sesuai dengan kebutuhan wisatawan Salju Abadi Chartanz Puncak. Oleh 

karena itu rancangan game ini juga dapat membantu pemerintah untuk 

mempromosikan kekayaan alam yang ada di kabupaten tersebut sehingga perlu 

mengangkat kekayaan alam dengan berbagai cara mempromosikan alternatif lainnya 

dengan  aplikasi game mengenalkan Salju Abadi dengan perancangan aplikasi game. 

Kemudian game yang di rancang ini akan menjadi bagian dari panduan objek wisata 

Salju Abadi Chartanz Puncak, dengan alur cerita yang menarik dan mengarahkan 

setiap pengunjung wisata dengan map pentunjuk arah jadi turis ataupun parah 

pengemar wisata tidak akan binggung dengan game ini, oleh sebab itu dalam 

perancangan game ini, ada dua bagian yang mensimpulkan bawah pengemar 

wisata/turis akan memahami lewat gameplay dan alur cerita game.  

4.1.1 Gameplay “Mempromosikan Wisata Salju Abadi Chartanz Puncak” 

Cara memainkan game sebuah aplikasi game, tentu tidak terlepas dari tampilan 

game yang menarik peratihan masyarakat untuk gameplay, misalkan desain grafis. 

Dengan melihat berbagai kriteria game yang sangant mendukung pemain game 

dalam play sebuah game, Gameplay yang telah dibuat tidak terlepas dari berbagai 

cara menampilkan desain grafis game dan cara memainkan games. 
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Game mempromosikan salju abadi chartanz puncak, adalah salah satu game yang 

dibuat berbentuk mobile (Android) dan di dalamnya berisi tentang mengenalkan 

objek wisata yang ada di Kabupaten Puncak Chartanz Papua. Game yang telah di 

rancang ini ada 7 Stage cara bermain game, salah satunya Stage pertama turis akan 

start go to Salju Abadi Chartanz Puncak from Bandara Internasional Moses Kilangin 

Kabupaten Timika, kemudian akan menuju Kabupaten Chartanz Puncak , melalui 

pesawat yhonlin dengan berbagai tantangan, pemain berhasil sampai di kabupaten 

Puncak Chartanz maka Stage 2 pemain akan melanjutkan perjalanan berpetualangan 

ke pos 1 Stage 3  pemain akan isterahat selama beberapa menit lalu pemain akan 

melanjutkan perjalanan ke obyek wisata Salju Abadi,  ada beberapa tantangan yang 

akan pemain melewati, kemudian pemain akan sampai di Chartanz Puncak Salju 

Abadi, welcome to obyek wisata Salju Abadi, selanjutnya pemain akan memainkan 

sebuah tantangan bentuk pazzle. Stage 4 dan pemain jika menang maka pemain 

sudah berhasil mencapai Obyek Wisata salju Abadi Chartanz Puncak, kemudian 

Stage 5 Pos 2 pemain akan melanjutkan berpetualanga pulang melewati berbagai 

tantangan alam setelah pemain berhasil melewati tantangan tersebut maka pemain 

akan sampai di bandara Kabupaten Intan Jaya Stage 6 selanjunya pemain akan 

melanjutkan berjalanan  Intan Jaya, Nabire dengan Pesawat Jhonlin dan pemain akan 

melewati tantangan agak rumit, tetapi setelah pemain melewati tantangan tersebut 

baru pemain akan sampai di bandara Kabupaten Nabire maka pemain sudah berhasil 

mengunjungi wisata Salju Abadi Chartanz Puncak, Stage 7.  Kemudian sudah 

selesai. 

dan pemain akan  ada di bandara terakhir, dari situlah pemain akan pulang ke tempat 

berasal setelah mengunjungi wisata. Game ini juga menyediakan peta maps sehingga 
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pemain di arahkan melalui maps dan pemain akan sampai di tempat tujuan dengan 

selamat.  

4.1.2. Krangka Alur Game Salju Abadi Chartanz Puncak 

Membuat game perlukan alur game yang bertujuan untuk memudahkan 

mengembang game dalam meracang maupun memudahkan pemain dalam 

memainkan game tersebut. Alur game Salju Abadi Chartanz Puncak secara terperinci 

adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 1 flowchart main gameplay 

Stege 1 

Stege 3 

Stege 2 

Stege 4 

Stege 5-7 
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4.2. Pembuatan Game  Mengenalkan Salju Abadi Chartanz Puncak  

Selanjutnya setelah merancang game maka tahap selanjutnya adalah membahas 

tentang cara pembuatan game yang akan dibuatnya dari awal pembuatan sampai 

akhir. Dalam perancangan gameplay dan alur game telah dabahas pada sub bab 

sebelumnya. Dengan demikian tahap selanjutnya akan dibahas lebih detail tentang 

pembuatan game  mengenalkan Salju Abadi Chartanz Puncak. Dalam pembutan 

suatu game tidak terlepas dari faktor pendukung dalam hal ini aplikasi pendukung 

yang membantu pembuat dalam menghasilkan game mengenalkan gunung Salju 

Abadi Chartanz Puncak  adalah Adobe Photoshop 7.0,  Corel Draw dan PhotoScape. 

Aplikasi-aplikasi ini memudahkan pembuat dalam menyelesaikan game ini. 

Misalkan membuat background, obyek-obyek karakter dan arena dari game ini 

sangat membantu dalam pembuatan game ini sebab semua yang diperlukan teleh  

disediakan dalam Aplikasi Construct2 memahami dan mengerti dalam system yang 

ada dalam aplikasi tersebut. 

4.2.1 Aset Game 

Aset game dalam mengenalkan Gunung Salju Abadi Chartanz Puncak di bagi 

ke dalam beberapa bagian di antaranya GUI (Graphical User Interface), HUD (Head 

Up Display), karakter game, obyek game dan background. Selanjutnya dapat 

membahas tahap game dan aset game tersebut. 

4.2.2. GUI (Graphical User Interface) 

GUI merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu game. Graphic User 

Interface ini fokus menampilkan grafis display game kepada pemain. Selain itu GUI 

mendukung proses interaksi antara manusia dengan game sesuai intruksi yang ada 

dalam game tersebut. Enviroment dalam game ini mengangkat suasana dalam 
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kawasan Salju Abadi sesuai tema game ini adalah Mengenalkan Salju Abadi 

Chartanz Puncak yang disederhanakan menjadi lebih simpel sesuai dengan target 

audiens game ini. Dalam pengembangan ide tersebut, maka diperlukan data-data 

visual yang menjadi acuan dalam membuat desain enviroment yang akan 

disederhanakan sehingga menampilkan kesan menarik kepada target audiens. GUI 

yang digunakan dalam game mengenalkan Gunung Salju Abadi Chartanz Puncak 

sebagai berikut.[17]  

 

Gambar 4. 2 Tombol pada game 

1. Tombol-tombol yang dapat digunakan dalam game mengenalkan gunung salju 

abadi chartanz adalah sebagai berikut: 

1) Tombol Home yang dapat digunakan dalam wisata Gunung Salju Abadi 

Chartanz Puncak ini dengan tujuan agar pemain memainkan game dengan 

baik dan kemudian pemain memainkan game ada keinginan untuk keluar 

maka pemain akan mengklik pada tombol Home sehingga akan kembali ke 

halaman utama dan kemudian ingin kembali ke menu utama untuk dapat 

mengatur musik, dan juga melihat langka-langka cara bermain dari game 

ini. 
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Gambar 4. 3 Tombol home 

2) Tombol musik dalam game ini digunakan untuk mengatur aktif atau tidak 

aktifnya musik saat game sedang dimainkan. Sedangkan tombol sound 

dalam game ini digunakan untuk mengatur efek sound. 

 

Gambar 4. 4 Tombol sound efek 

3) Tombol start dalam game ini digunakan untuk memberikan persetujuan 

dari pernyataan yang diberikan game kepada pemain, seperti contoh 

persetujuan setelah mengatur musik dan sound effeck.   

 

Gambar 4. 5 Tombol start 

4) Tombol Back dalam game ini digunakan untuk mengembalikan pemain ke 

menu sebelumnya. 

 

Gambar 4. 6 Tombol back 
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5) Tombol Next pada game mengenalkan Salju Abadi dengan maksud agar 

dapat mempermudakan pemain untuk melanjutkan game selanjutnya atau 

ke halaman selanjunya. 

 

Gambar 4. 7 Tombol next 

6) Tombol panah pada peta game mengenalkan pariwisata Salju Abadi 

Chartanz Puncak, dengan maksud dan juan agar mempermudahkan pemain 

agar mengarahkan pemain melalui jalur peta, dan juga ada pada level 

berapa akan memperlihatkan pemain dari peta map dengan arah panah 

tersebut. Dan juga tujuannya arah panah ini untuk terus mengarahkan 

pemain ke level berikutnya dan posisi keberadaan pemain. 

 

Gambar 4. 8 Tombol arah panah 

2. Tampilan menu pada game mengenalkan pariwisata Salju Abadi Chartanz 

Puncak  sebagai berikut. 

1) Tampilan Splash 

Tampilan Splash merupakan tampilan awal pada sebuah game sampul 

menunggu game menampilkan menu starnya, gambar tampilan splash pada 

game ini dapat di lihat pada gambar ini. 
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Gambar 4. 9 Menu Splash 

2) Tampilan Menu Utama  

Menu utama dalam game mengenalkan Salju Abadi Chartanz Puncak 

berisikan judul game, tombol start, tombol galery, tombol help, tombol 

sound, gambar gunung salju abadi, dan ada bandara udara. Tampilan 

keseluruhan pada menu utama menggambarkan letak gunung salju abadi 

Kab. Chartanz Puncak dan Intan Jaya, tepat di gunung Puncak Chartanz dan 

memiliki obyek wisata Salju Abadi yang banyak untuk gambar menu utama 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4. 10 Tampilan menu utama pada game 
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3) Tujuan adanya peta map, wisata salju abadi chartanz puncak. 

Supaya pemain dapat bermain game, bisa tahu letaknya tempat wisata 

dimana dan akan memulai gameplay dari titik mana, dan tempat dan tujuan 

pemain akan berwisata kemana, Sehingga menyediaka peta map alat 

pembantu dibawah ini agar pemain di arahkan melalui peta map Chartanz 

Puncak Salju Abadi. 

 

Gambar 4. 11 Tampilan peta map pemantu area wisata 

4) Tampilan bandara udara moses kilangin Kabupaten Timika. 

Pertama-tama pemain akan berada disini, setelah itu pemain akan 

melanjutkan perjalan ke Kabupaten Puncak Chartanz. 

 

Gambar 4. 12 Bandara udara 

5) Tampilan menuju Kabupaten Puncak Chartanz melalui pesawat udara. 

Perjalanan ini pemain akan mencapai tempat tujuan dalam 30 menit di 

bandara udara Kabupaten Puncak Chartanz. 
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Gambar 4. 13 On The Way In Puncak Ilaga 

6) Tampilan bandara udara Kabupaten Puncak Chartanz. 

Pemain setelah sampai di tempat ini selanjutnya akan menuju ke Salju 

Abadi Chartanz Puncak, sehingga pemain harus punya persiapan bekal 

untuk mencicipi waktu istrahat di pos 1 sebelum melanjutkan ke tempat 

tujuan yaitu gunung salju abadi. 

 

Gambar 4. 14 Bandara dan penjelasan selanjutnya 

7) Sesudah sampai di bandara udara kab.puncak selanjutnya pemain akan 

berpetualangan menuju Chartanz Puncak Salju Abadi. 
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Gambar 4. 15 Perjalanan menuju obyek wisata 

8) Pos 1 pemain akan istrahat selama beberapa menit di sini atau jam sampai 

sampai dengan se-jaman tergantung pengunjung wisata. 

 

Gambar 4. 16 Tempat beristrahat pos 1 

3. Untuk mencapai Puncak Chartanz traveler harus mendaki dulu hingga 

Basecamp danau-danau di ketinggian 4.330 mdpl, kemudian berjalan kaki 

sekitar 2 jam melewati bebatuan yang curam. Perjalanan menuju obyek wisata 

Puncak Chartanz Salju Abadi, perjalanan ini pemain akan melewati tantangan 

berbagai jenis hewan liar dan jakni ada tantangan lainnya yaitu pohon tumbang, 

tanah lumpur dan tebing lereng-lereng gunung yang bermacam-macam dan 

Sedangkan dan lokasinya juga lebih jauh. Pendaki harus menggunakan  krampon 

alias sepatu es untuk keamanan.  
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Gambar 4. 17 Pos 1 menuju obyek wisata chartanz 

1) Tampilan dibawah ini pemain sudah sampai ditempat tujuan yaitu obyek 

wisata, gunung salju abadi chartanz puncak. setelah ini ada game yang 

berjudul  game puzzle. Pemain menyelesaikan game puzzle maka pemain 

sudah sampai di tempat tujuan anda. 

 

Gambar 4. 18 Puzzle gunung salju abadi 

2) Game selanjutnnya setelah pemain mengunjungi wisata Salju Abadi 

Chartanz Puncak, pemain akan pulang melalu jalan kab.intan jaya, semoga 

obyek wisata ini membuat pemain menjadi semangat dan terkesan buat 

pemain game. 
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Gambar 4. 19 Pos 2 Tempat beristrahat 

3) Pemain game akan sampai bandara udara Intan Jaya tujuannya pemain akan 

pulang melalu bandara udara Intan Jaya, ke bandara udara Kabupaten 

Nabire selanjutya pemain akan pulang ke  tempat berasal dari Kabupaten 

Nabire. 

   

Gambar 4. 20 Bandara udara intan jaya dan penjelasan 

4) Sesudah sampai tempat ini pemain berakhir gameplay dari sini dan pemain 

akan ke tempat berasal dari bandara udara kab.nabire bawah pemain sudah 

mengunjungi wisata kami Salju Abadi Chartan Puncak. 

 

Gambar 4. 21 Bandara Nabire dan penjelasan ucapan selamat jalan 
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Tujuan adanya peta maps, wisata salju abadi chartanz puncak. Telah 

menyediakan pemain peta map  ini sehingga pemain dapat bermain game, bisa tahu 

letaknya tempat dimana dan akan memulai gameplay dari titik mana, dan tempat 

tujuan pemain akan kemana, Sehingga menyediaka peta map alat pemantu pemain 

dibawah ini. 

Gambar 4. 22 Peta petunjuk arah 

4.2.3  Head Up Display(HUD)   

Adapun Head up display, karena merupakan salah satu tabel yang bisa 

menyediakan score kepada pemain, agar pemain mainkan games semakin lama score 

naik atau turun tergantung pemain, oleh sebab itu menyediakan score tabel dalam 

penulisan. 

 

Gambar 4. 23 Head up display HUP 

4.2.4 Karakter game 

Dalam membuat suatu game karakter menjadi aktor utama dalam menjalankan 

sebuah game yang dibuatnya. Sama halnya dengan game promosi pariwisata Salju 

Abadi Puncak Chartanz, juga memiliki karakter. Karakter pada game ini dapat 

disamakan  keadaan  kondisi alam Papua. Lagipula obyek wisata yang diangkat dan 



 

35 
 

dipromosikan dalam game tersebut terdapat di daerah Papua maka semua obyek yang 

dipakai dalam game ini dapat disamakan dengan kondisi daerah tersebut. Karakter 

pada game ini memiliki berbagai gerakan dengan tujuan agar karakter dapat bergerak 

sesuai desain gerakannya. Dengan gerakan yang dibuat dapat membuat karakter 

bergerak secara otomatis menjalankan misinya. Dalam game tersebut karakter 

mempunyai misi yang harus dijalankan yakni akan menggunjungi obyek wisata yang 

ada di Kabupaten Puncak Chartanz terlebih khusus yang telah diangkat dalam game 

ini. Gerakan-gerakan yang dimaksud dapat dilihat sebagai berikut. 

Gambar 4. 24 Karakter game salju abadi chartanz puncak 

4.2.5  Programan Game Mengenalkan Salju Abadi Chartanz Puncak Pariwisata     

Dalam sebuah game sangat penting, hal ini dikarenakan pemrograman merupakan 

suatu system yang menjalankan sebuah Aplikasi contohnya seperti Aplikasi Game 

promosi pariwisata Salju Abadi Chartans Puncak tersebut. Dalam pembuatan game 

juga tidak terlepas dari dua istilah yang mendasar yakni Graphical User Interface 

(GUI) and Head Up Display (HUD). Pemrograman game promosi pariwisata Salju 

Abadi tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yakni GUI, HUD dan 

Gameplay. 

 4.2.6 Pemrograman Graphical User Interface dalam tahap pembuatan  

Pemrograman  pada game mengenalkan obyek wisata Salju Abadi, dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Pemrograman Menu Utama Gambar yang 

tertera dibawah ini merupakan salah satu pemrograman yang digunakan dalam game 
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promosi pariwisata Salju Abadi yakni pemrograman untuk menampilakn menu 

utama. 

 

Gambar 4. 25 Tampilan Program Utama 

a. Penjelasan event level 1 

 

Gambar 4. 26 Penjelasan event sheet level 1 
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Event “every tick” dengan kondisi skor<200 digunakan untuk membuat action 

tetap berjalan selama skor pemain masih di bawah 200. Kemudian event untuk sprite 

“gunung01” dan “gunung02” digunakan agar background gambar dapat berjalan dan 

saling menyambung, jika salah satu background habis, maka yang lainnya akan 

muncul, selalu seperti itu dan seterusnya. Sedangkan untuk event “is in touch” 

digunakan untuk membuat sprite pesawat dapat naik ke atas setiap kali pemain 

menyentuh layar. 

 

Gambar 4. 27 Event Game Salju Abadi 

Event “every x seconds” digunakan untuk memunculkan obyek burung dan 

awan (rintangan), jadi setiap 5, 7, 9, dan 11 detik obyek rintangan tersebut akan 
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muncul pada layar. Sedangkan event “on any animation finished” digunakan untuk 

looping frame sehingga animasi dapat terus berjalan. Kemudian event “on start of 

layout” digunakan untuk pengaturan awal permainan, mengatur nyawa pada nilai 10 

dan skor pada nilai 0. 

 

Gambar 4. 28 Is Overlapping 

Event pesawat “is overlapping” burung dan awan (rintangan) digunakan untuk 

memicu aksi ketika pesawat menabrak rintangan. Pada permainan ini, jika pesawat 

menabrak rintangan maka nyawa akan berkurang 1 poin dan pesawat akan berkedip. 
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Gambar 4. 29 Play from begining 

Event koordinat rintangan jika x<=0 digunakan untuk menambah skor jika 

pesawat berhasil melewati rintangan tersebut. Sedangkan event koordinat sprite 

“selamat” digunakan untuk menampilkan pesan selamat ketika pemain telah berhasil 

mencapai skor 200 atau lebih, event ini juga sebagai tanda berakhirnya permainan. 

Untuk event tombol F1 digunakan untuk kepentingan pengujian, yaitu menambah 

skor sebanyak 200 secara instan. Kemudian event nyawa<=0 digunakan untuk 

memicu aksi ketika nyawa telah habis, dalam permainan ini pesawat akan meledak. 

Lalu yang terakhir event koordinat pesawat digunakan untuk membuat pesawat 

meledak jika pesawat bergerak melewati batas layar. 
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b. Penjelasan Event Sheet LV.2 

 

Gambar 4. 30 Event Sheet Level 2 

Event “on any animation finish” digunakan seperti pada level sebelumnya, 

yaitu looping frame agar animasi dapat terus berjalan. Sedangkan event “every tick” 

digunakan untuk membuat rintangan dapat muncul di layar, background dapat 

bergerak, dan menampilkan nyawa serta skor. Lalu event koordinat sprite “bg_lv2a” 

dan “bg_lv2b” juga sama seperti pada level sebelumnya, yaitu agar background dapat 

saling menyambung. Kemudian untuk event “is in touch” digunakan untuk membuat 

karakter dapat melompat ketikalayar disentuh. Lalu event “every x seconds” 
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digunakan untuk memunculkan rintangan secara acak, pada permainan ini rintangan 

dimunculkan setiap 3 dan 5 detik sekali. 

 

Gambar 4. 31 System orang berjalan 

Event “on start of layout” juga masih sama pada level seblumnya, yaitu untuk 

pengaturan awal permainan, mengatur nyawa pada nilai 10 dan skor pada nilai 0. 

Sedangkan event “is overlapping” digunakan untuk membuat karakter berkedip dan 

nyawa berkurang 1 poin ketika karakter menabrak rintangan. 
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Kemudian event koordinat rintangan x<=0 digunakan untuk menambah skor 

setiap kali pemain berhasil melewati rintangan. Kemudian event nyawa<=0 

digunakan untuk memicu action yang terjadi ketika nyawa pemain telah habis, jika 

skor 200 atau lebih, maka pemain akan lanjut ke level berikutnya, jika tidak maka 

pemain harus mengulang kembali permainan tersebut. Sedangkan event “every x 

seconds” digunakan untuk menaikkan kecepatan permainan secara berkala, sehingga 

semakin lama pemain bertahan dalam permainan, maka permainan juga akan 

semakin cepat. Dan yang terakhir event tombol F1 yang masih sama, yaitu untuk 

kepentingan pengujian, yaitu menambah skor 200 secara instan. 
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c. Penjelasan Event Sheet Lv.3 

 

Gambar 4. 32 Event Sheet Level 3 

Event di atas adalah event yang digunakan untuk membuat kepingan puzzle 

akan menempel atau tidak. Pada salah satu contoh adalah sprite “pz1”, jika “pz1” 

menyentuh sprite “slot1” maka kepingan puzzle “pz1” akan menempel dan skor 

bertambah 1 poin, sekaligus menonaktifkan fungsi “drag and drop” pada kepingan 

tersebut, sehingga kepingan puzzle yang sudah menempel tidak dapat dipindahkan 

lagi. Namun jika puzzle tidak pada tempat yang semestinya, maka kepingan tersebut 

akan kembali ke tempat semula. Event tersebut juga berlaku untuk kepingan puzzle 

“pz2”, “pz3”, “pz4”, hingga “pz15”. 
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Selanjutnya untuk event “on start of layout” yang masih sama, yaitu 

pengaturan awal permainan, mengatur skor pada nilai 0 ketika permainan pertama 

kali dimulai. Lalu event skor>=15 digunakan untuk mengakhiri permainan. Skor 15 

didapat ketika pemain berhasil meletakkan semua kepingan puzzle yang berjumlah 

15 keping pada tempat yang semestinya. 

4.3  Game  “Mengenalkan Salju Abadi Chartanz Puncak” 

Game mengenalkan salju abadi Chartanz puncak, telah di rancang menjadi 3 

Stage dan Stage pertama game pesawat yang mengantar pemain ke tempat obyek 

wisata, kemudian Stage 2 jalan berpetualangan ke obyek wisata salju abadi kemudian 

Stage 3 ada game puzzle yang berbentuk gunung salju abadi. Merancang game ini 

dengan tujuan untuk mengenalkan objek-objek wisata yang ada di Kab. Puncak 

Ilaga, gunung salju abadi chartanz puncak. tempat wisata hanya satu obyek wisata 

yang ditujui, yaitu Salju Abadi Chartanz Puncak. 

4.3.1  Game Pesawat Perintis (Penghubung antar Kabupaten menuju obyek 

wisata, Stage pertama). 

Game pesawat yang dibuat ini agar memudahkan pemain menuju objek wisata, 

karena selain melalui jalan udara belum ada, sehingga pengunjung wisata akan 

berangkat antar kabupaten melalui pesawat udara. Karakter pesawat tersebut 

mempunyai misi yang kuat yakni mengantar pengunjung berangkat dari kabupaten 

ke kabupaten lain. Namun perjalanan melalu  pesawat ini ada beberapa tantangan 
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yang sesuai dengan geografis daerah ketinggian, ada beberapa tantangan yang akan 

pengunjung melewati yakni ada awan, agin gunung dan burung, itulah yang akan 

menjadi rintangan pengunjung. 

 

Gambar 4. 33 Medan Puncak Chartanz 

4.3.2  Game Berpetualangan (Menuju obyek wisata salju abadi chartanz Stage 

dua)     

Stage kedua karakter berbentuk manusia akan menuju ke Salju Abadi 

Cahrtanz, sesuai dengan kondisi daerah, pengunjung harus jalan berpetualangan ke 

Salju Abadi, menggunakan jalan kaki, karena daerah tersebut belum ada trasportasi 

sehingga pengunjung mau menempuh obyek wisata Salju Abadi, menggunakan jalan 

kaki. Dan sesuai dengan kondisi daerah tersebut, sehingga ada beberapa rintangan 

yang memang pengunjung harus melewati yakni ada beberapa tantangan yaitu ular, 

kayu tumbang, tanah lumpur dan tebing lereng-lereng gunung. 

 

Gambar 4. 34 Menuju obyek wisata salju abadi 
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4.3.3 Game Puzzle (Bentuk platfrom) 

Permainan ini memiliki tingkat scrolling yang besar dan mulus dan permainan 

puzzle sederhana di mana pemain memasang puzzle berbentuk gunung salju abadi 

jebakan dan rintangan yang akan datang adalah score time. Tidak lama setelah ini, 

permainan platform berbentuk puzzle bergulir muncul di komputer. Ini mulai 

menjembatani kesenjangan antara permainan dengan gambar gunung Salju Abadi. 

 

Gambar 4. 35 Puzzle 

4.4 Hasil Penelitian  

Pada tahap penelitian ini dapat dilakukan memlalui dua segi yang berbeda. 

Tahap pertama yang di lakukan melalui Pre-Test, sedangkan tahap kedua dilakukan 

setelah terjun kelapangan selesai tahap ini sebut sebagai kuisioner Post-Test 

4.4.1. Hasil Kuisioner Pre-Test 

Kemudian tahap ini dengan tujuan mendapatkan tanggapan dari mahasiswa 

hasilih papua non papua dan lebih khusus mahasiswa dari Kabupaten Puncak 

Chartanz, supaya dengan demikian hasil dari tanggapan yang dapat dari kuisioner 

tersebut akan menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat dalam penelitian ini. Sebab 

hasil yang diperoleh dari kuisioner tersebut akan menjadi sesuatu yang dapat 

mengetahui masalah yang dihadapi tempat sasaran penelitiannya. Dan dalam 
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penyebaran kuisioner dapat melakukan melalui google drive dan via email. Dalam 

penyebaran  kuisioner ini batasan responden 30-40 responden dari pengemar wisata 

hasilih papua dan non papua yang berdomisili di kabupaten tersebut. Berikut ini 

beberapa responden dari kuisioner Pre-Test adalah sebagai berikut: 

Kabupaten Puncak salah satu kabupaten yang mempunyai banyak kekayaan 

alam banyak tempat berwisata salah satunya gunung salju abadi chartanz puncak, 

pada kenyatahannya hasil yang diperoleh sebagai berikut: 

      

Gambar 4. 36 Kuisioner salju abadi 

1. Banyak orang yang telah menyatakan mengenal wisata chartanz salju  abadi 

dan banyak turis dan pengunjung wisata sudah banyak yang mengenal salju 

tersebut. 

              

Gambar 4. 37 Kuisioner salju abadi 
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2. Hasil responden dari 96% banyak  yang mengenal wisata Salju Abaadi  

Chartanz Puncak sedangkan yang tidak mengenal dari 7% responden. 

 

Gambar 4. 38 Menurut anda salju abadi chartanz puncak itu bagus atau tidak 

Lebih dari 90%  sangat setuju dengan menyatakan bawah Salju Abadi sangat bagus 

sedangkan  yang tidak mengenal wisata chartanz dari 7% responden, berarti salju 

abadi sudah hampir banyak yang mengenal Salju Abadi . 

         

Gambar 4. 39 Mengenal chartanz puncak cartanz 

Hasil dari semua responden 93%  yang menyatakan mengenal wisata 

chartanz puncak, sedangkan yang tidak mengenal paling sedikit dari 3%  

responden. 
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Gambar 4. 40 Chartanz puncak salju abadi 

3. Beberapa responden yang tidak mengenal dan sebagian dari 70% yang tahu 

dan sepakat 

      

Gambar 4. 41 Pernah kamu pergi berwisatadi salju abadi chartanz Puncak 

4. Hasil dari respoden dari sepakat yang pernah pergi dan dengar kalau ada 

chartanz salju abadi 57% dan yang tidak 42% 

Gambar 4. 42 Pernah kamu punya rencana ke wisata salju abadi 
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5. Dari sekian banyak mahasiswa yang sepakat dan merencanakan pergi 

mengunjungi wisata chartanz puncak salju abadi dan yang tidak sepakat 

kurang dari 10% 

        

 

Gambar 4. 43 Salju abadi chartanz puncak 

6. Responden dari semua pertanyaan tentang mempromosikan Salju Abadi 

Chartanz Puncak melalui aplikasi game sangat setuju 100%. 

       

Gambar 4. 44 Kenapa terkenal wisata salju abadi cahartanz papua 

7. Responden banyak respon yang tahu tentang Salju Abadi Puncak Chartanz 

sedangkan yang lain belum tahu paling sedikit yang memilih Tidak dengan 

hasil ini masih banyak yang tahu kalau Salju Abadi di Kabupaten Puncak.  

Kesimpulan dari hasil Pre-Test 
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Kuisioner tentang mengenalkan Salju Abadi Chartans Puncak, Paling 

banyak responden yang memilih Ya kita melihat pada gambar-gambar 

diagram diatas warna biru tandanya bawah memilih atau sepakat dengan 

hasil dari kuisioner ini. Sedangkan yang memilih Tidak tandanya bawah 

mereka belum mengenal wisata yang ada di chartanz Puncak. 

4.4.2.  Hasil Kuisioner Post-Test 

 

Gambar 4. 45 Game itu banyak oarang yang suka 

1. Banyak responden menyatakan bawah menurut banyak orang yang disukai, 

untuk memainkan game. 

 

          

Gambar 4. 46 Apakah anda suka main  game 

2. Responden dari 85%  banyak yang mengaku sering memainkan game, 

sedangkan 15% yang tidak suka memain game. 
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Gambar 4. 47 Game salju abadi chartanz puncak 

3. Responden dari 65% mereka sering download Apk Games dari Play Stor dan 

memainkannya sebagian dari teman-teman mahasiswa yang tidak sepak atau 

tidak sering download apk game. 

                 

        Gambar 4. 48 Game di play store 

4. Sekian banyak responden dari 70% yang sepakat dan mereka sangat senang 

dengan adanya apk games Salju Abadi Chartanz Puncak dan mereka ingin 

mendownloadkan sedangkan sebagian 30% yang tidak senang.  
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Gambar 4. 49 Setuju banyak masyarakat sudah mengunakan game 

5. Responden banyak mahasiswa papua yang sepakat dengan game Salju Abadi 

Chartanz Puncak dan mereka sangat setuju. 

 

               

Gambar 4. 50 Banyak orang sudah menguanakan game 

6. Responden dari 80% yang sepakat menggunakan game android sedangkan 

20% yang tidak sepakat. 
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Gambar 4. 51 Game salju abadi puncak chartanz papua 

7. Banyak responden yang sangat sepakat dari  95% sekian meresponi baik. 

      

            Gambar 4. 52 Setuju kalau game promosi salju abadi ada 

8. 94% responden banyak yang sepakat setuju dengan adanya teghnology game 

mengenalkan salju abadi, dan sebagian sedikit yang setengah sepakat kerena 

belum tahu wisata Salju Abadi Chartanz Puncak Papua.  

            

Gambar 4. 53 Mempromosikan salju abadi chartanz puncak 
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9. Beberapa responden yang tidak mengenal dan sebagian dari 70% yang tahu 

dan sepakat. 

 

Gambar 4. 54 Pernah kamu pergi ke wisata chartanz puncak 

10. Hasil dari respoden dari sepakat yang pernah pergi dan dengar kalau ada 

chartanz salju abadi 57% dan yang tidak 42% 

           

Gambar 4. 55 Pernah punya rencana ke salju abadi chartanz 

11. Dari sekian banyak mahasiswa yang sepakat dan merencanakan pergi 

mengunjungi wisata chartanz puncak Salju Abadi dan yang tidak sepakat 

kurang dari 10% 

Demikian hasil dari semua kesimpulan dari kuesioner ini banyak mahasiswa papua 

yang sangat sepakat dan meresponi dengan baik, dengan adanya game ini bisa 

menjadi bahan media untuk mengpublikasikan Chartanz Puncak Salju Abadi.

 




