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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Game 

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat zaman sekarang 

ini, terjadi penurunan karakter baik pada anak usia dini di era modern. Hal ini 

dibuktikan dengan marak terjadinya kasus – kasus yang melibatkan anak dibawah 

umur, mulai dari terjadinya tindakan asusila, merokok, hingga tindak kekerasan 

yang dilakukan oleh anak. Maka dari itu, peneliti merancang game dengan 

mengambil salah satu aspek dalam pendidikan karakter baik bagi anak sekolah 

dasar, yaitu percaya diri. Proses dari perancangan game yang diberi nama “Good 

Kids” ini dirancang agar anak dapat lebih mengerti serta memahami arti dari 

karakter yang baik khususnya percaya diri pada diri sendiri sehingga anak dapat 

lebih memahami diri sendiri dan juga orang lain. Perancangan alur sistem program 

dan konsep pada game ini dimulai dengan tampilan awal yang menunjukkan tombol 

play dan credit, yang dimana tombol jika pemain menekan tombol credit 

merupakan tombol yang mengarahkan pemain menuju ke scene nama pembuat 

serta pendukung. Sedangkan tombol play akan diarahkan menuju ke scene berupa 

animasi cerita bergambar dan didukung dengan suara yang mengisahkan alur cerita 

dari latar belakang tokoh utama dalam game. Pemain dapat melompati scene cerita 

bergambar tersebut dengan menekan tombol ‘skip’ pada kanan pojok bawah, dan 

setelah itu pemain akan diarahkan menuju ke scene stage permainan yang dimana 

terdapat 5 stage, dan salah satu stage tersebut telah terbuka yaitu pada stage 1, dan 

keempat stage lainnya masih terkunci.  

1. Skor dan Reward 

Untuk memainkan game “Good Kids” pemain harus memainkan permainan dari 

awal yaitu mulai dari stage 1 hingga akhir stage 5 sehingga dapat memunculkan 

hasil dari rapor tersebut. Skor akan bertambah jika pemain menjawab dengan benar. 

Untuk stage 1, jika pemain menjawab dengan benar maka skor akan bertambah 
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sebesar 4 poin, kemudian stage 2, pemain akan mendapatkan 5 poin jika berhasil 

menjawab jawaban yang benar. Stage 3 pemain mendapatkan 7 poin, stage 4 

mendapatkan skor sebesar 10 poin, dan pada stage 5 pemain akan mendapatkan 

skor 17 poin. Skor dibuat terus akan bertambah apabila dimainkan dari stage 1 

hingga stage 5, shingga skor stage 1 akan terus bertambah hingga stage 5, dan stage 

5 akan bertambah hanya pada stage 5 saja. Hal ini dikarenakan pada masing – 

masing aspek kepercayaan diri saling berkaitan tetapi tidak saling mempengaruhi. 

Ketika pemain menjawab dengan jawaban yang salah, skor pemain tidak akan 

berkurang. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan diri anak yang akan membuat 

anak semakin tidak percaya diri apabila skor berkurang jika menjawab pertanyaan 

dengan jawaban yang salah. Dan pada akhir dari permainan, pemain akan diberikan 

hasil dari pertanyaan – pertanyaan yang diajukan pada setiap stage. Hasil dari tiap 

– tiap stage akan diakumulasikan dan jika hasil dari akumulasi tersebut lebih dari 

50% maka pemain akan mendapatkan reward berupa mini game. Hal ini ditujukkan 

agar pemain lebih bersemangat dalam bermain sambil memahami dari pertanyaan 

– pertanyaan yang diajukan sehingga dapat meraih skor yang tinggi serta 

mendapatkan reward berupa mini game tersebut. 

2. Pertanyaan 

 Pertanyaan – pertanyaan yang terdapat di dalam game dipersiapkan agar anak 

semakin mudah untuk memahami dari masing – masing aspek kepercayaan diri. 

Kepercayaan diri merupakan satu dari 9 aspek pendidikan karakter yang terpenting 

dalam diri anak terutama bagi anak berusia 7 hingga 10 tahun yang dimana perlu 

diberikan tanggung jawab atas perilakunya sehingga dapat menumbuhkan rasa 

kemampuan diri dalam berkreatifitas yang mampu memberikan keberanian dalam 

mencetuskan ide – ide cemerlang dari dalam dirinya tanpa adanya rasanya rendah 

diri yang dapat menjadikan anak menjadi pribadi yang apatis. Pertanyaan yang 

diajukan diambil dari buku Pendidikan 9 Pilar Karakter serta diolah kembali supaya 

mudah untuk dipahami oleh anak agar nilai – nilai yang ingin disampaikan dalam 

game dapat tersampaikan dengan baik. Untuk memperkuat pertanyaan – pertanyaan 

yang diajukan, peneliti mengkonsultasikan dengan narasumber ahli yang 
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merupakan salah satu dosen Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. Tidak 

lupa untuk lebih mendalami pemahaman anak akan pendidikan karakter khususnya 

mengenai kepercayaan diri, jawaban juga dibuat berupa gambar – gambar yang 

dibuat simpel dan menarik sehingga anak mudah untuk mengerti gambar tersebut. 

Hal ini dikarenakan anak akan lebih mudah memahami dan mengerti lebih 

mendalam apabila dijelaskan dengan gambar sehingga anak tidak hanya meraba – 

raba berdasarkan pemahaman dan pengalamannya sendiri melainkan berdasarkan 

pada kenyataan.  

3. Tema 

Perlu adanya media yang memberikan pemahaman karakter bagi anak 

dikarenakan pada zaman modern yang semakin keras dan susah ini, perlunya 

pribadi – pribadi unggul yang tangguh serta berani dalam menghadapi segala 

tantangan dunia dengan pemikiran yang bijaksana. Untuk itu perlu memperhatikan 

prinsip – prinsip serta aspek – aspek pendidikan karakter dalam memasukkannya 

dalam game sehingga dapat mendidik anak menjadi lebih baik. Begitu pula dengan 

pengambilan tema dalam membuat game pendidikan karakter. Perlunya 

memasukkan ketiga aspek penting yaitu, pengetahuan moral, pengetahuan 

perasaan, dan perilaku bermoral untuk menanamkan nilai – nilai kebajikan kepada 

anak yang diikuti dengan berbagai macam proses panjang dengan kedisiplinan dan 

dilatih secara berulang – ulang. Semakin dewasa anak akan semakin mengalami 

banyak kesulitan yang dihadapinya, sehingga perlu adanya pondasi yang kuat 

sebelum memasuki masa remaja yang merupakan masa pencarian jati diri atau biasa 

disebut dengan masa puber yang menurut sebagian individu merupakan masa 

peralihan dari fase anak – anak menuju pribadi yang lebih dewasa. Yang apabila 

tidak dapat dikendalikan maka akan menjadi remaja yang nakal dan kelak dapat 

menjadi pribadi dewasa yang tidak hanya dapat merugikan diri sendiri melainkan 

juga orang lain bahkan negara.  

Maka dari itu pengambilan tema mengenai pendidikan karakter khususnya 

kepercayaan diri untuk menjadi media pendidikan karakter baik bagi anak usia 7 

hingga 10 tahun dapat menjadi salah satu alternatif media yang dapat memberikan 
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pengertian serta pemahaman akan keingintahuan anak yang bersifat positif karena 

bersifat mendidik serta memberitahukan sikap – sikap yang penuh dengan 

kebajikan. Dikarenakan aspek – aspek yang ada dalam kepercayaan diri meliputi 

aspek – aspek yang penting bagi anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aspek 

tersebut meliputi keyakinan pada diri sendiri, optimis, pemikiran objektif, 

bertanggung jawab, serta rasionalitas dan realistis. Berikut adalah tabel 4.1 

merupakan kerangka alur game “Good Kids”: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Gameplay 

Game “Good Kids” adalah game yang ditujukan sebagai sebuah media 

permainan yang dapat memberikan pemahaman serta pengertian kepada anak usia 

Gambar 4.1 Kerangka Sistem Game 
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7 hingga 10 tahun mengenai pendidikan karakter yang baik khususnya tentang 

percaya diri. Yang dimana berdasarkan dari sumber – sumber data yang telah 

peneliti kumpulkan, pendidikan karakter pada anak yang seharusnya diberikan 

melalui keluarga, mulai memudar dengan seiring berjalannya modernisasi yang 

membuat sebagian para orang tua tidak mampu lagi memberikan pendidikan 

karakter kepada anak – anak mereka akibat terlalu sibuknya akan pekerjaan mereka 

serta faktor – faktor lainnya yang telah peneliti sebutkan dalam bab 1 dan bab 2. 

Maka dari itu, game dengan tema pendidikan karakter baik selain dapat membuat 

hati senang juga haruslah terdapat unsur pendidikan yang dapat memudahkan serta 

memberikan pemahaman bagi anak. Gameplay dari game “Good Kids” adalah 

trivia game. Yang dimana permainan tersebut berupa kuis – kuis dengan berbagai 

pertanyaan yang telah disiapkan berdasarkan dari narasumber ahli dan studi 

literature. Pertanyaan – pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan sehari – hari 

yang biasa ditemui oleh anak khususnya antara usia 7 sampai dengan 10 tahun. 

Dalam pembuatannya, peneliti menggunakan unity engine 2D versi 5.4 dengan 

gaya desain gambar 2D yang digambar dengan menggunakan Corel Draw X6. 

Berikut adalah gambar 4.2 merupakan alur permainan game “Good Kids”: 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka Alur Game 
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4.3 Desain Asset Game 

Langkah selanjutnya dalam pembuatan game adalah membuat asset game 

berupa gambar karakter dan background; animasi; dan dubbing suara. Gambar 

dalam game ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Corel Draw X6 yang 

menghasilkan gambar dengan tipe vector sehingga hasil tampilan menjadi tidak 

pecah apabila diperbesar. Gambar dibuat dengan menggunakan warna – warna yang 

cerah agar anak lebih antusias dan senang dengan game yang dibuat, selain itu pesan 

yang ingin disampaikan akan lebih mudah serta lama untuk diingat oleh anak, karna 

anak lebih mudah mengingat warna serta gambar daripada hanya tulisan berwarna 

hitam putih saja. Sedangkan animasi dari game hanya berupa gambar yang disusun 

dalam unity engine versi 5.4 dan dubbing suara diedit dengan menggunakan 

wondershare. Berikut adalah beberapa asset game yang dibuat dengan aplikasi 

Corel Draw X6 

4.3.1 Desain Karakter 

Karakter dalam sebuah game merupakan inti dari game tersebut. 

Tokoh atau karakter utama dalam game sangatlah penting karena dari sang 

pemeran utama tersebutlah alur cerita dari game dapat menjadi lebih hidup. 

Karakter dibuat sesuai dengan imajinasi anak pada usianya, sehingga anak 

dapat dengan mudah meniru gambar yang dibuat oleh peneliti. Berikut 

adalah tabel 4.1 merupakan desain karakter dalam game “Good Kids”: 

Tabel 4.1 Desain Karakter 
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Gambar di samping merupakan karakter 

utama pada stage 1 yang dimana jika 

jawaban dari pemain benar akan muncul 

gambar karakter seperti disamping. 

  

 

Gambar di samping merupakan karakter 

utama pada stage 4 yang dimana jika 

pemain menjawab salah, maka akan 

muncul gambar karakter seperti 

disamping 

  

 

Gambar di samping merupakan gambar 

karakter pada stage mini game puzzle 

memori. Karakter ini merupakan simbol 

dari anak yang sudah lulus atau naik 

kelas bersama dengan teman – teman 

lainnya. 
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Gambar di samping merupakan salah 

satu gambar ada pada tombol jawaban 

pada stage ke 5 yang menceritakan 

bahwa karakter sedang bersemangat. 

  

4.3.2 Desain Background 

Background atau latar belakang memiliki fungsi untuk 

memperindah elemen visual agar anak lebih tidak merasa bosan serta 

tertarik untuk memainkan game pendidikan karakter baik bagi anak. Selain 

itu juga agar anak lebih mudah mengingat pesan yang disampaikan dalam 

game “Good Kids”. Berikut adalah tabel 4.2 merupakan desain background 

dalam game “Good Kids”: 

Tabel 4.2 Desain Background 

 Background di samping merupakan 

background dari awalan game “Good 

Kids”. Gambar disamping merupakan 

perlambangan dari bahwa kita semua 

bersaudara dan tidak boleh untuk saling 

melukai satu sama lainnya. 

 Background di samping merupakan 

background stage 4. Background dibuat 

lebih berwarna – warni agar menarik 

pemain yang masih berusia 7 hingga 10 

tahun. Selain itu juga memudahkan 
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pemain untuk mengingat pesan – pesan 

yang disampaikan dalam game. 

 Background di samping adalah gambar 

background sebelum menuju stage 2. 

Gambar background seperti ini muncul 

setiap sebelum mulai stage. Diharapkan 

pemain dapat mengerti pengertian pada 

stage yang akan ia mainkan. 

 Background di samping merupakan 

gambaran cerita dari stage 1. Setiap 

stage akan mempunyai cerita yang 

berbeda – beda, yang merupakan 

gambaran dalam kehidupan sehari – hari 

yang dialami oleh pemain. Pada setiap 

stage seperti ini dilengkapi dengan suara 

dubbing yang menceritakan gambar 

tersebut. 

 Background di samping merupakan 

gambar rapor hasil dari memainkan 

game “Good Kids”. Pemain dapat 

melihat hasil skor dari masing – masing 

stage yang nantinya akan 

diakumulasikan dan jika hasil akumulasi 

tersebut melebihi 50%, maka akan 

mendapatkan bonus 1 stage permainan. 
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4.3.3 GUI (Graphic User Interface) 

GUI merupakan tampilan grafis yang digunakan sebagai perantara 

untuk memudahkan penggunaan suatu aplikasi atau game pada sebuah 

perangkat elektronik modern masa kini dengan penggunanya. Di dalam 

sebuah game biasanya GUI merupakan ikon – ikon tombol yang digunakan 

sebagai penunjuk yang biasanya akan berfungsi jika ditekan atau diklik. 

Berikut adalah tabel 4.3 merupakan desain GUI dalam game “Good Kids”: 

Tabel 4.3 Desain GUI 

 Tombol di samping merupakan tombol 

play yang digunakan untuk memulai 

permainan. 

 Tombol di samping adalah tombol skip 

yang dimana jika pemain ingin melewati 

yang sudah dipahami oleh pemain. 

 Tombol di samping merupakan tombol 

tiap – tiap stage yang tidak terkunci dan 

terkunci. Apabila pemain sudah selesai 

memainkan stage sebelumnya, maka 

stage selanjutnya akan terbuka. 

 Tombol di samping merupakan tombol 

jawaban pada stage ke 3. Sebagian 

jawaban berupa gambar, dan sebagian 

lagi berupa tulisan. Dengan adanya 

gambar dapat memudahkan anak untuk 

memahami jawaban dari pertanyaan – 

pertanyaan yang diajukan sehingga 

pesan dapat tersampaikan dengan baik. 
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Tombol di samping merupakan puzzle 

memori yang ada pada akhir permainan 

jika pemain mendapatkan akumulasi 

skor lebih dari 50%. 

 Tombol di samping merupakan tombol 

next yang digunakan untuk melanjutkan 

ke stage puzzle jika mendapatkan 

akumulasi sor lebih dair 50%. 

4.3.4 Asset Pendukung  

Asset pendukung merupakan asset yang diperlukan untuk membantu 

pemain dalam memainkan game diluar karakter, background, dan GUI. 

Berikut adalah asset yang mendukung: 

a. asset menambah skor 

Berikut adalah gambar 4.3 merupakan asset menambah skor 

dalam game “Good Kids”: 

 

 

 

 

Asset menambah skor merupakan kolom – kolom skor yang 

dimana jika pemain menjawab benar, maka skor satu dengan yang 

lainnya juga akan bertambah, tetapi apabila pemain salah menjawab 

tidak akan mengurangi skor tetapi hanya mendapatkan skor 0. Hal 

ini berkaitan psikologis anak dalam dunia pendidikan, yang dimana 

jika skor dibuat berkurang maka anak akan cenderung tidak percaya 

diri dalam mengambil suatu tindakan karena takut jika tindakan 

Gambar 4.3 Asset Menambah Skor 
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yang dilakukan salah dan akan merugikan diri sendiri atau orang 

lain.  

b. asset timer  

Berikut adalah gambar 4.4 merupakan asset timer dalam game 

“Good Kids”: 

 

 

Asset timer digunakan pada stage reward yang berupa mini game 

puzzle memori. Hal ini dikarenakan mini game puzzle memori 

merupakan sebuah hadiah dan hadiah sebagai tanda penghargaan 

terhadap anak atas keberhasilannya dalam mencapai target yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya penghargaan yang 

diberikan tentunya dapat meningkatkan prestasi anak kedepannya 

untuk menjadi lebih baik.  

4.4 Pembuatan Pemprograman Game 

Dalam pembuatan game, pemprograman juga sangatlah penting selain asset 

game. Pemprograman dibutuhkan untuk menggabungkan satu elemen dengan 

elemen lainnya sehingga tercipta game yang telah dikonsepkan sebelumnya. 

Pembuatan program dalam game ini, peneliti menggunakan Unity Engine versi 5.4 

3f1 yang ditulis dengan bahasa program C# pada Microsoft Visual Studio.  

1. Script Play dan Credit 

Script Play adalah script yang menuliskan perintah untuk memulai permainan 

menuju ke scene selanjutnya. Script play selain berada di menu awal, juga berada 

pada scene sebelum memulai permainan yang memuat kata – kata mengenai tema 

dari stage yang akan dimainkan. Sedangkan tombol credit digunakan untuk 

menampilkan nama – nama pembuat dari game ini. Berikut adalah gambar 4.5 

merupakan tampilan tombol play dan credit dalam game “Good Kids”: 

Gambar 4.4 Asset Timer 
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Untuk dapat menggunakan tombol play, maka membutuhkan script seperti 

ini : 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
public class buttonmenu : MonoBehaviour 
{ 

    public void StartGame() 
    { 
        SceneManager.LoadScene("Animation1"); 
    } 

} 

Fungsi dari script SceneManager.LoadScene("nama scene"); adalah untuk 

menuju ke scene yang akan dituju selanjutnya.  

2. Script Unlock Stage 

Script Unlock Stage digunakan pada scene memilih stage yang akan 

dimainkan. Pertama – tama jika pemain belum pernah memainkan game “Good 

Kids” maka hanya level 1 saja yang terbuka, sedangkan 4 level yang lain masih 

terkunci. Tetapi jika pemain pernah memainkan game ini sampai selesai hingga 

stage 5, maka semua stage tidak terkunci dan pemain bebas untuk mengulangi stage 

yang akan dimainkan. Pemain juga dapat melihat hasil rapor yang telah dimainkan 

dengan menekan tombol rapor pada pojok kanan bawah. Berikut adalah gambaran 

tombol unlock ketika memilih stage 1 hingga 5 serta tombol rapor. Berikut adalah 

gambar 4.6 merupakan tampilan unlock stage dalam game “Good Kids”: 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Awal. a) Tampilan Home b) Tampilan Play Stage 1 
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Untuk dapat membuat tombol terkunci dan terbuka seperti gambar diatas 

dapat menggunakan script seperti : 

public class sistemkuncibuka : MonoBehaviour { 
    public GameObject kunci2, kunci3, kunci4, kunci7; 
    public Button buka2, buka3, buka4, buka7; 
    int level2, level3, level4, level7; 
 void Start () { 
    level2 = PlayerPrefs.GetInt("buka2"); 
    level3 = PlayerPrefs.GetInt("buka3"); 
    level4 = PlayerPrefs.GetInt("buka4"); 
    level7 = PlayerPrefs.GetInt("buka7"); 
 if(level2 == 1){ 
        kunci2.SetActive(false); 
    } 
        if (level3 == 1) 
        { 
            kunci3.SetActive(false); 
        } 
        if (level4 == 1) 
            { 
                kunci4.SetActive(false); 
            }   
        if (level7 == 1) 
        { 
            kunci7.SetActive(false); 
        } 
    } 
 void Update () { 
 } 
    public void buttonbuka1() 
    { 
        SceneManager.LoadScene("soaloptimiskata"); 
    } 
    public void buttonbuka2() { 
        SceneManager.LoadScene("soalhatikata"); 
    } 
    public void buttonbuka3(){ 
       SceneManager.LoadScene("soalobjektifkata"); 
    } 
    public void buttonbuka4() 
    { 
        SceneManager.LoadScene("soalrealitaskata"); 
    } 
    public void buttonbuka41() 
    { 
        SceneManager.LoadScene("skiplimakata"); 

Gambar 4.6 Tampilan Unlock Stage. a) Terbuka b) Terkunci 
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    } 
} 

Cara kerja script unlock stage ini hampir sama dengan script play dan credit 

button seperti yang sudah dijelaskan. Yang berbeda adalah ketika pemain telah 

selesai bermain stage sebelumnya maka kunci untuk menuju stage selanjutnya 

akan terbuka sehingga pemain dapat melanjutkan permainan menuju ke stage 

selanjutnya. Fungsi dari level2 = PlayerPrefs.GetInt("nama button"); adalah 

untuk mengambil data yang akan diolah, sedangkan if(level2 == 1){ 

kunci2.SetActive(false); fungsi untuk mematikan fungsi kunci yang mengunci 

stage 2 sehingga stage 2 terbuka dan dapat dimainkan.  

3. Script Soal, Button Jawaban, dan Pop up 

Script soal dan jawaban digunakan untuk menampilkan soal serta jawaban 

untuk urutan selanjutnya. Selain itu juga untuk memberikan jawaban yang benar 

dan salah sehingga ketika pemain menjawab jawaban benar maka akan 

mendapatkan skor, dan jika menjawab jawaban salah maka akan mendapatkan 

skor 0. Berikut adalah gambar salah satu scene soal dan jawaban. Berikut adalah 

gambar 4.7 merupakan tampilan tombol soal dalam game “Good Kids”: 

 

 

 

 

 

Untuk membuat soal dan jawaban seperti di gambar, maka memerlukan 

script seperti ini : 

public class Scene3a : MonoBehaviour 
{ 

    public GameObject[] btSoal; 
    public GameObject[] soal; 
    private Score3b skor; 
    public GameObject[] wong; 
    private Score3b skorebenar; 
    private Score3b skoresalah; 
    void Start() 

Gambar 4.7 Tampilan Tombol Soal. a) Jawaban Benar b) Jawaban Salah 
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    { 
        wong[0].SetActive(false); 
        wong[1].SetActive(false); 
        skor = FindObjectOfType<Score3b>(); 
        skorebenar = FindObjectOfType<Score3b>(); 
        skoresalah = FindObjectOfType<Score3b>(); 
 
    } 
        void Update() 
    { 
    } 
    public void Soal5a() 
    { 
        soal[4].SetActive(false); 
        skor.ScoreRealitasKurang(); 
        wong[1].SetActive(true); 
        wong[0].SetActive(false); 
        Score3b.ceknilai = true; 
        PlayerPrefs.SetInt("buka7", 1); 
        PlayerPrefs.Save(); 
        SceneManager.LoadScene("unlock"); 
    } 
    public void Soal5b() 
    { 
        soal[4].SetActive(false); 
        skor.ScoreRealitas(); 
        skorebenar.skorbenar(); 
        wong[0].SetActive(true); 
        wong[1].SetActive(false); 
        Score3b.ceknilai = true; 
        PlayerPrefs.SetInt("buka7", 1); 
        PlayerPrefs.Save(); 
        SceneManager.LoadScene("unlock"); 
    } 

} 

Fungsi dari  public GameObject  adalah untuk memanggil game object 

yang berada pada class yang berbeda. Untuk script private (nama class) 

memanggil dari class skor saja. wong[0].SetActive(false) dan 

wong[1].SetActive(false) untuk mengatur bahwa game object tidak muncul 

ketika canvas pertama kali terbuka. Dan untuk script nama class = 

FindObjectOfType untuk memanggil tipe objek yang sama dalam class.  

Untuk mengatur soal agar muncul sesuai dengan urutannya maka 

menggunakan script soal[3].SetActive(false) dan soal[4].SetActive(true). Untuk 

menambahkan skor jika benar skor.ScoreRealitasKurang() dan skor jika salah 

skor.ScoreRealitasKurang(). Pada stage 2 hingga ke 5, jika jawaban pemain 

benar maka parameter skor yang lainnya juga akan ikut bertambah. Untuk 
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menambahkan parameter skor yang lainnya dapat menggunakan script 

skorebenar.skorbenar(). PlayerPrefs.SetInt("nama stage", 1) digunakan untuk 

mengatur stage selanjutnya agar terbuka sehingga pemain dapat melanjutkan ke 

stage selanjutnya.  

4. Script Skor  

Script digunakan untuk menambahkan skor utama dan skor – skor lainnya. 

Jika pemain menjawab jawaban dengan benar, maka skor utama akan 

bertambah dan skor stage yang telah dilalui juga akan bertambah. Skor 

sebelumnya tidak mulai dari nol tetapi berdasarkan pada skor terakhir yang 

pemain telah mainkan. Berikut adalah gambar 4.8 merupakan tampilan skor 

dalam game “Good Kids”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar dapat menambahkan skor maka diperlukan script seperti ini.  

     void Start() 
     { 
        if (Score1b.ceknilai == true) 
        { 
            ScoreOptimes = PlayerPrefs.GetFloat("yakin1", 1); 
            ScoreHati2 = PlayerPrefs.GetFloat("tanggung1", 1); 
            ScoreObjek2 = PlayerPrefs.GetFloat("objektif", 1); 
            ScoreRasio2 = PlayerPrefs.GetFloat("rasio", 1); 
        } 
     } 
     void Update() 
     { 
        ScoreOptimis.text = "Keyakinan : " + Mathf.Round(ScoreOptimes); 
        ScoreKehatian.text = "Tanggung Jawab : " + Mathf.Round(ScoreHati2); 
        ScoreObjek1.text = "Objektif : " + Mathf.Round(ScoreObjek2); 
        ScoreRasio1.text = "Rasio & Realistis : " + Mathf.Round(ScoreRasio2); 
        ScoreTimis.text = "Optimis : " + Mathf.Round(scoreCount); 
        if (scoreCount > highscoreCount) 
        { 

Gambar 4.8 Tampilan Skor 
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            highscoreCount = scoreCount; 
            PlayerPrefs.SetFloat("HighScore1", highscoreCount); 
            PlayerPrefs.Save(); 
        } 
     } 
     public void skorbenar() 
     { 
        ScoreOptimes += jawabbenarOptimismeSc2; 
        PlayerPrefs.SetFloat("yakin3", ScoreOptimes); 
        PlayerPrefs.Save(); 
        ScoreHati2 += jawabbenarKehatianSc2; 
        PlayerPrefs.SetFloat("tanggung3", ScoreHati2); 
        PlayerPrefs.Save(); 
        ScoreObjek2 += jawabbenarObjekSc2; 
        PlayerPrefs.SetFloat("objk2", ScoreObjek2); 
        PlayerPrefs.Save(); 
        ScoreRasio2 += jawabbenarRasioSc2; 
        PlayerPrefs.SetFloat("rso", ScoreRasio2); 
        PlayerPrefs.Save(); 
     } 
     public void skorsalah() 
     { 
        ScoreOptimes -= jawabsalahOptimismeSc2; 
        ScoreHati2 -= jawabsalahKehatianSc2; 
        ScoreObjek2 -= jawabsalahObjekSc2; 
     } 
     public void ScoreOP() 
     { 
        scoreCount += NilaiTimis; 
        PlayerPrefs.SetFloat("timis3", scoreCount); 
        PlayerPrefs.Save(); 
     } 
     public void ScoreOPKurang() 
     { 
        scoreCount -= NilaiKurang; 
        PlayerPrefs.SetFloat("timis3", scoreCount); 
        PlayerPrefs.Save(); 
     } 

} 

Fungsi dari public float adalah untuk mendeklarasikan bahwa yang akan 

digunakan berupa angka – angka. Berbeda dengan int yang hanya bilangan 

bulat, float dapat digunakan untuk decimal. Public Text digunakan untuk 

mendeklarasikan bahwa yang akan digunakan berupa tulisan. Score1b.ceknilai 

== true  berfugsi untuk mengecek nilai telah disimpan pada stage terakhir yang 

dimainkan oleh pemain. ScoreOptimes = PlayerPrefs.GetFloat("(nama yang 

disimpan)", 1) digunakan untuk mengambil skor terakhir yang telah disimpan 

pada stage terakhir yang dimainkan oleh pemain.  
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ScoreOptimis.text = "(tulisan)" + Mathf.Round(ScoreOptimes) digunakan 

untuk menampilkan hasil dari tulisan skor yang akan bertambah jika menjawab 

benar dan skor akan tetap jika menjawab salah. Di dalam public void skorbenar 

dan skorsalah merupakan script untuk menambah atau tidak jika skor 

bertambah yang kemudian akan disimpan dalam nama tersebut. Jika ingin 

dipanggil kembali, maka nama yang telah disimpan itulah yang akan dipanggil.  

5. Script Hasil Rapor dan Next Button 

Scene hasil rapor menampilkan hasil dari stage – stage yang telah 

dimainkan oleh pemain. Hasil – hasil yang telah didapatkan diakumulasikan 

sehingga mendapatkan hasil 100%, dan jika pemain mendapatkan hasil 

akumulasi lebih dari 50% maka tombol next untuk melanjutkan ke stage reward 

akan muncul. Berikut adalah gambar 4.9 merupakan karakter dalam game 

“Good Kids”: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Raport Hasil Jawaban. a) hasil lebih dari 50% b) hasil lebih dari 50% 

Dari gambar diatas, dapat menggunakan script : 

     void Start() 
     { 
        score1 = PlayerPrefs.GetFloat("yakin3"); 
        score2 = PlayerPrefs.GetFloat("tanggung3"); 
        score3 = PlayerPrefs.GetFloat("objk2"); 
        score4 = PlayerPrefs.GetFloat("rso"); 
        score5 = PlayerPrefs.GetFloat("timis3"); 
        hitung = (score1 + score2 + score3 + score4 + score5)/5; 
     } 
     void Update() 
     { 
        ScoreOptimes = PlayerPrefs.GetFloat("yakin3"); 
        ScoreHati2 = PlayerPrefs.GetFloat("tanggung3"); 
        ScoreObjek2 = PlayerPrefs.GetFloat("objk2"); 
        ScoreRasio2 = PlayerPrefs.GetFloat("rso"); 
        ScoreOP2 = PlayerPrefs.GetFloat("timis3"); 
        ScoreOptimis.text = "" + Mathf.Round(ScoreOptimes); 

Gambar 4.9 Tampilan Raport Hasil Jawaban a) Hasil Kurang dari 50% b) Hasil Lebih dari 50% 
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        ScoreKehatian.text = "" + Mathf.Round(ScoreHati2); 
        ScoreObjek1.text = "" + Mathf.Round(ScoreObjek2); 
        ScoreRasio1.text = "" + Mathf.Round(ScoreRasio2); 
        ScoreOP098.text = "" + Mathf.Round(ScoreOP2); 
        Scorehitung.text = Mathf.Round(hitung) + "% Kepercayaan Diri"; 
        if (hitung > 50) { 
            nextbttn.enabled = true; 
        } 

 } 
} 

Pada script ini yang berbeda hanyalah soal akumulasi dalam perhitungannya 

saja. Untuk mengakumulasikan hasil skor dari stage – stage yang telah 

dimainkan oleh pemain, peneliti menggunakan script hitung = (score1 + score2 

+ score3 + score4 + score5)/5 yang dimana skor setiap masing – masing stage 

ditambahkan satu dengan yang lainnya yang kemudian dibagi 5 sehingga 

menghasilkan nilai 100%. Juga untuk menampilkan next button, menggunakan 

script (hitung > 50) { nextbttn.enabled = true yang dimana jika pemain 

mendapatkan hasil akumulasi dari 50, maka tombol next akan muncul yang 

ditandai dengan pernyataan true. 

6. Script Jumlah Puzzle Button 

Pada script ini digunakan untuk membuat jumlah puzzle button secara 

otomatis tanpa harus membuat serta mengukur setiap button pada unity engine. 

Berikut adalah scipt untuk menambahkan jumlah button puzzle.  

{ 
    [SerializeField] 
    private Transform puzzleField; 
    [SerializeField] 
    private GameObject btn; 
    void Awake() 
    { 
        for (int i = 0; i < 16; i++) 
        { 
            GameObject button = Instantiate(btn); 
            button.name = "" + i; 
            button.transform.SetParent(puzzleField, false); 
        } 
      } 

} 

Pada script for (int i = 0; i < 16; i++) merupakan script yang digunakan 

untuk menentukan jumlah button yang akan dimunculkan.  

7. Script Game Controller Puzzle  
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Script Game Controller Puzzle merupakan script penting dalam pembuatan 

game puzzle, yang dimana digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan 

button – button puzzle yang dapat saling terbuka dan tertutup. Selain itu script 

ini juga digunakan untuk memasangkan button yang sama, yang kemudian 

button tersebut akan hilang jika menemukan pasangan yang sama. Untuk 

memberikan warna dan background pada button juga dapat menggunakan script 

Game Controller. Berikut script yang digunakan : 

 void Awake(){ 

  puzzles = Resources.LoadAll<Sprite>("Sprites/karakter"); 
 } 
 void Start(){ 
  GetButtons (); 
  AddListeners (); 
  AddGamePuzzles (); 
  Shuffle (gamePuzzles); 
  gameGuesses = gamePuzzles.Count / 2; 
 } 
 void GetButtons(){ 

GameObject[] objects = GameObject.FindGameObjectsWithTag 
("PuzzleButton"); 

  for (int i = 0; i < objects.Length; i++) { 
   btns.Add (objects [i].GetComponent<Button> ()); 
   btns [i].image.sprite = bgImage; 
  } 
 } 
 void AddGamePuzzles(){ 
  int looper = btns.Count; 
  int index = 0; 
  for (int i = 0; i < looper; i++) { 
   if (index == looper / 2) { 
    index = 0; 
   } 
    gamePuzzles.Add(puzzles [index]); 
    index++; 
   } 
  } 
 void AddListeners(){ 
  foreach (Button btn in btns) { 
   btn.onClick.AddListener (() => PickPuzzle ()); 
   Debug.Log ("klikbutton"); 
  } 
 } 
 public void PickPuzzle(){ 
  if (!firstGuess) { 
   firstGuess = true; 

   firstGuessIndex=int.Parse 
(UnityEngine.EventSystems.EventSystem.current.currentSelectedGameObject.n
ame); 

   firstGuessPuzzle = gamePuzzles [firstGuessIndex].name; 
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   btns [firstGuessIndex].image.sprite = gamePuzzles 
[firstGuessIndex]; 

  } else if (!secondGuess) { 
   secondGuess = true; 
   secondGuessIndex = int.Parse (UnityEngine.EventSystems. 
   
 EventSystem.current.currentSelectedGameObject.name); 
   secondGuessPuzzle = gamePuzzles [secondGuessIndex].name; 

   btns [secondGuessIndex].image.sprite = gamePuzzles 
[secondGuessIndex]; 

   countGuesses++; 
   StartCoroutine(CheckIfThePuzzlesMatch()); 
  } 
 } 
 IEnumerator CheckIfThePuzzlesMatch(){ 
  yield return new WaitForSeconds (0.30f); 

  if ((firstGuessPuzzle == secondGuessPuzzle) && 
(firstGuessIndex != secondGuessIndex)) { 

   yield return new WaitForSeconds (0.10f); 
   btns [firstGuessIndex].interactable = false; 
   btns [secondGuessIndex].interactable = false; 
 
   btns [firstGuessIndex].image.color=new Color (0,0,0,0); 
   btns [secondGuessIndex].image.color=newColor(0,0,0,0); 
  }else{ 
   yield return new WaitForSeconds (0.10f); 
   btns [firstGuessIndex].image.sprite = bgImage; 
   btns [secondGuessIndex].image.sprite = bgImage; 
  } 
  yield return new WaitForSeconds (0.10f); 
  firstGuess = secondGuess = false; 
 
  } 
 
  void Shuffle(List<Sprite>List){ 
  for (int i = 0; i < List.Count; i++) { 
   Sprite temp = List [i]; 
   int randomIndex = Random.Range (i, List.Count); 
   List [i] = List [randomIndex]; 
   List [randomIndex] = temp; 
  } 
  } 

} 

8. Script Button Retry dan Main Menu 

Pada script ini digunakan untuk mengaktifkan canvas yang didalamnya 

berisi button retry dan main menu. Yang dimana jika waktu yang diberikan 

telah habis dan button belum selesai maka canvas tersebut akan muncul.  

{ 
    bool gameOver; 
    public Canvas Aktifgameover; 
    public GameObject scripttimer; 
    public void gameOverActiv(){ 
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  StartCoroutine (gameOverfIX()); 
 } 
 IEnumerator gameOverfIX(){ 
  yield return new WaitForSeconds (2f); 
  gameOver = true; 
        Aktifgameover.enabled = true; 
        scripttimer.SetActive(false); 
  } 
 
    public void SkipGame() 
    { 
        SceneManager.LoadScene("Menu0"); 
    } 
    public void Retry() 
    { 
        Application.LoadLevel(Application.loadedLevelName); 
    } 

} 

9. Script timer  

Timer di dalam puzzle memori berfungsi untuk memberikan batasan waktu 

agar pemain lebih tertantang dalam memainkan permainan tersebut. Ketika 

waktu yang diberikan telah habis dan pemain belum selesai memainkan, maka 

akan muncul button ulangi dan main menu. Berikut script timer yang digunakan. 

{ 
    public float timeAmount; 
    public float time; 
    public Text timetext; 
    public loadlevel GO; 
    void Start() 
    { 
        GO = FindObjectOfType<loadlevel>(); 
        time = timeAmount; 
    } 
    void Update() 
    { 
        if (time > 0) 
        { 
            time -= Time.deltaTime; 
            timetext.text = "Time : " + time.ToString("00"); 
        } 
        if (time <= 0) 
        { 
           GO.gameOverActiv(); 
        } 
    } 

} 

4.5 Hasil Penelitian  

Setelah dilakukannya pre test pada sejumlah 39 orang, peneliti meminta 

kesediaan kepada 39 orang yang sama untuk mengisi kembali lembar post test 
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setelah memainkan game “Good Kids”. Dari hasil yang post test yang telah 

dilakukan, peneliti mengolah kembali untuk menguji dampak signifikansi pre test 

dan post test dengan menggunakan T Tes. Berikut adalah tabel 4.4 merupakan hasil 

normalitas: 

Tabel 4.4 Tabel Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 39 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.43066566 

Most Extreme Differences Absolute .098 

Positive .090 

Negative -.098 

Kolmogorov-Smirnov Z .612 

Asymp. Sig. (2-tailed) .848 

a. Test distribution is Normal. 

 

Pertama dilakukan pengujian terhadap normalitas dengan menggunakan 

One Sampel Kolmogorov Smirnov Test. Hal ini dilakukan untuk menguji hasil dari 

kusioner yang telah dibagikan normal atau tidak. Hasil dinyatakan normal apabila 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ 0,05 dan sebaliknya jika Asymp. Sig. (2-tailed) ≤ 0,05 

hasil dinyatakan tidak normal. Dapat dilihat bahwa hasil dari tabel 4.4merupakan 

tabel normal, berarti hasil dari kuisoner yang telah dilakukan dapat digunakan untuk 

Independent Test untuk tahap selanjutnya. Independent Test digunakan untuk 

menguji pengaruh atau dampak dari game “Good Kids” bagi anak usia 7 hingga 10 

tahun. . Berikut adalah tabel 4.5 merupakan hasil Independent Test: 
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Tabel 4.5 Group Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 Nama N Mean 

Pertanyaan1 2 39 3.49 

1 39 3.23 

Pertanyaan2 2 39 3.26 

1 39 3.03 

Pertanyaan3 2 39 3.23 

1 39 3.10 

Pertanyaan4 2 39 3.26 

1 39 3.08 

Pertanyaan5 2 39 3.10 

1 39 2.56 

Pertanyaan6 2 39 3.23 

1 39 2.54 

Pertanyaan7 2 39 3.00 

1 39 2.33 

Pertanyaan8 2 39 2.95 

1 39 2.18 

Pertanyaan9 2 39 3.18 

1 39 2.62 
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Tabel 4.6 Independent Teste 

 

Pada tabel 4.6 menunjukkan mengenai Independent Test yang untuk 

membandingkan kedua kuisioner yang diujikan yaitu Pre Test dan Post Test. Jika 

 Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e   

Pertanyaan1 Equal variances assumed 1.786 .185 2.171 .033 .256 

Equal variances not assumed   2.171 .033 .256 

Pertanyaan2 Equal variances assumed 2.619 .110 1.729 .088 .231 

Equal variances not assumed   1.729 .088 .231 

Pertanyaan3 Equal variances assumed 2.469 .120 .959 .341 .128 

Equal variances not assumed   .959 .341 .128 

Pertanyaan4 Equal variances assumed 1.269 .263 1.537 .128 .179 

Equal variances not assumed   1.537 .128 .179 

Pertanyaan5 Equal variances assumed 8.910 .004 4.504 .000 .538 

Equal variances not assumed   4.504 .000 .538 

Pertanyaan6 Equal variances assumed 5.354 .023 6.177 .000 .692 

Equal variances not assumed   6.177 .000 .692 

Pertanyaan7 Equal variances assumed 7.755 .007 4.793 .000 .667 

Equal variances not assumed   4.793 .000 .667 

Pertanyaan8 Equal variances assumed .342 .561 6.090 .000 .769 

Equal variances not assumed   6.090 .000 .769 

Pertanyaan9 Equal variances assumed 3.175 .079 4.531 .000 .564 

Equal variances not assumed   4.531 .000 .564 
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pada kolom Sig p > 0,05 maka data homogen, sebaliknya jika Sig p < 0,05 maka 

data tidak homogen. Kemudian jika Sig. (2-tailed) ≤ 0,05 ada perbedaan pada taraf 

Sig. 5%, sedangkan jika Sig. (2-tailed) ≤ 0,01 ada perbedaan pada taraf Sig. 1%, 

dan jika Sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak ada taraf yang berbeda. Dapat terlihat 

pada tabel 4.6 bahwa masing – masing pertanyaan karena p diatas 0,05, maka dapat 

dikatakan data tidak ada perbedaan varians pada data pre dan post test game sebagai 

pendidikan karakter anak. Dapat terlihat bahwa nilai t hitung pada masing – masing 

pertanyaan tidak semuanya lebih dari 0,05 yang artinya bahwa tidak semua 

pertanyaan terdapat perbedaan, hanya yang lebih dari 0,05 saja yang terdapat 

perbedaan. Jika data yang diperoleh homogen, maka baca yang diatas (equal 

variance assumed), sedangkan jika data yang di dapatkan tidak homogen, maka 

baca yang bawah (aqual variance not assumed). Maka Mean pada tabel 4.5 terlihat 

bahwa post test atau pemain sesudah bermain game “Good Kids” lebih mengetahui 

akan kepercayaan diri dibandingkan pre test atau sebelum bermain game. Namun 

karena selisihnya tidaklah terlalu besar, maka perlu dilakukannya bermain game 

secara berulang – ulang dengan teratur serta pendampingan dari orang tua atau wali.  

4.5.1 Perbandingan Kuisioner Pre Test dan Post Test 

Langkah selajutnya setelah selesainya proses perhitungan T Test 

adalah proses uji coba game terhadap responden yang merupakan orang tua 

dan wali dari anak berusia 7 hingga 10 tahun dengan cara menyebarkan 

kuisioner post test untuk mengetahui penilaian terhadap game sebagai 

media pendidikan karakter anak. Berdasarkan dari 39 responden yang 

disebarkan kuisioner, gambar 4.10 dan gambar 4.11 merupakan hasil 

perbandingan game sebagai media pendidikan karakter bagi anak sebelum 

dan sesudah memainkan game “Good Kids” Berikut adalah gambar 4.10 

dan gambar 4.11 perbandingan pre test dan post test game sebagai media 

pendidikan karakter:  
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Gambar 4.10 Pre Test Game Sebagai Media Pendidikan Karakter Anak 

 

Gambar 4.11 Pre Test Game Sebagai Media Pendidikan Karakter Anak 

Berdasarkan pada gambar 4.10 dan gambar 4.11, dapat dilihat 

bahwa terjadi perubahan pendapat bahwa game dapat menjadi media 

pendidikan karakter bagi anak. Ketika pre test sebanyak 26 responden 

setuju, 11 responden sangat setuju serta 2 responden tidak setuju. Namun 

setelah dilakukan post test kembali dengan anak – anak mereka telah 

memainkan game “Good Kids” sebelumnya, sebanyak 0 responden 

merespon sangat tidak setuju dan tidak setuju bahwa game dapat dijadikan 

media pendidikan karakter, sedangkan 20 responden merespon setuju dan 
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19 responden merespon sangat setuju bahwa game dapat dijadikan media 

pendidikan karakter.  

Dalam penanaman nilai – nilai pendidikan karakter dari pre test 

yang dibagikan 6 responden berpendapat bahwa game tidak dapat 

menanamkan pendidikan karakter, sebanyak 7  responden sangat setuju dan 

26 responden lainnya setuju. Setelah anak memainkan game “Good Kids” 

dan disebarkan post test kembali, terjadinya perubahan akan pendapat 

mereka. Sebanyak 23 responden setuju dan 13 responden sangat setuju 

game dapat menanamkan pendidikan karakter. Sedangkan 3 responden 

berpendapat game tidak dapat menanamkan pendidikan karakter bagi anak 

dan 0 responden yang menyatakan game sangat tidak bisa menanamkan 

pendidikan karakter kepada anak.  

Pendapat dari 39 responden mengenai penyampaian nilai – nilai 

pendidikan karakter disampaikan melalui game terdapat 0 responden 

berpendapat sangat tidak dapat, kemudian 4 responden berpendapat bahwa 

game tidak dapat menyampaikan nilai – nilai yang ada di dalam pendidikan 

karakter, sedangkan 7 responden berpendapat nilai pendidikan karakter 

sangat dapat disampaikan melalui game dan 30  responden berpendapat 

bahwa game dapat menyampaikan nilai pendidikan karakter. Pada post test 

yang telah disebarkan terdapat perubahan pendapat bahwa sebanyak dan 27 

responden berpendapat bahwa game dapat menyampaikan nilai – nilai 

pendidikan  dan 11 responden berpendapat game sangat dapat 

menyampaikan nilai – nilai pendidikan karakter. Sedangkan 1 responden 

yang berpendapat bahwa game tidak dapat menyampaikan nilai – nilai 

pendidikan karakter dan 0 responden berpendapat game sangat tidak dapat 

menyampaikan nilai pendidikan karakter kepada anak setelah memainkan 

game “Good Kids”. 

Melalui kuisioner yang telah disebarkan di dapatkan hasil survei 

yang menyatakan bahwa adanya dampak perubahan yang signifikan dalam 

pengetahuan akan aspek – aspek kepercayaan diri yang meliputi; keyakinan, 
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tanggung jawab, optimisme. Pemikiran objektif, dan rasionalitas & realistis. 

Berikut adalah gambar 4.12 dan gambar 4.13 perbandingan pre test dan post 

test aspek kepercayaan diri: 

 

Gambar 4.12 Pre Test Pengertian Aspek Kepercayaan DIri 

 

Gambar 4.13 Post Test Pengetahuan Aspek Kepercayaan DIri 

Berdasarkan pada gambar 4.12 dan gambar 4.13  di atas dapat di 

ketahui adanya dampak akan pengetahuan aspek – aspek kepercayaan diri 

dari 39 responden sebelum dan sesudah bermain game “Good Kids”. Pada 

pre test keyakinan 20 anak dari responden merespon tidak mengerti, 18 anak 

dari responden merespon mengerti, 1 anak dari rrsponden merespon sangat 
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mengerti, dan 0 anak dari responden menjawab sangat tidak mengerti 

mengenai keyakinan pada diri sendiri, sedangkan setelah bermain game 

“Good Kids” dan menjawab post test adanya peningkatan akan pengetahuan 

mengenai keyakinan pada diri sendiri sehingga sebnayak 23 anak dari 

responden mengetahui, 7 anak dari responden sangat mengetahui, 3 anak 

dari responden masih tidak mengetahui, dan 0 anak dari responden sangat 

tidak mengerti akan keyakinan pada diri sendiri.  

Pada aspek tanggung jawab, dari 39 responden pada saat pre test 

dan post test. Sebanyak 21 anak dari responden mengerti, 8 anak dari 

responden sangat tidak mengerti, dan 0 anak dari responden masing – 

masing sangat tidak mengerti dan sangat mengerti akan tanggung jawab. 

Sedangkan ketika post test sebanyak 28 anak dari responden merespon 

mengetahui, 10 anak dari responden sangat mengetahui, responden yang 

tidak mengetahui berkurang menjadi 1 anak dari responden, dan 0 anak 

dari responden yang sangat tidak mengetahui akan tanggung jawab.  

Pada aspek pemikiran objektif sebanyak 20 anak dari 39 responden 

orang tua atau wali yang disebarkan kuisioner merespon dengan tidak 

mengerti, 15 anak dari responden mengerti, 1 anak dari responden sangat 

mengerti, dan 3 anak dari responden merespon sangat tidak mengerti 

mengenai pemikiran objektif. Setelah memainkan game “Good Kids” terjadi 

peningkatan positif akan pengetahuan aspek pemikiran objektif, sebanyak 

27 anak dari responden merespon mengetahui, 6 anak dari responden 

menjawab dengan jawaban sangat mengetahui dan tidak mengetahui, serta 

0 anak dari responden sangat tidak mengetahui akan pemikiran objektif. 

Pada aspek rasionalitas & realistis sebanyak 20 anak dari 39 

responden tidak mengerti akan sikap rasionalitas dan realistis, 15 anak dari 

responden mengerti, 3 anak dari responden sangat tidak mengerti, dan 1 

anak dari responden sangat mengerti akan sikap rasionalitas dan realistis. 

Kemudian setelah memainkan game “Good Kids” sebanyak 26 anak dari 

responden menjadi mengerti, 6 anak dari responden masing – masing 
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menjadi sangat mengetahui dan masih tidak mengetahui akan sikap 

rasionalitas dan realitas, serta sebanyak 1 anak dari responden yang sangat 

tidak mengetahui..  

Pada aspek optimisme dari 39 responden yang telah disebarkan 

kuisioner 22 anak dari responden mengerti akan  optimisme ketika 

menghadapi kesulitan, 16 anak dari responden tidak mengerti, 1 anak dari 

responden sangat mengerti, dan 0 anak dari responden sangat tidak mengerti 

akan optimisme. Setelah memainkan game “Good Kids” pengetahuan 

terhadap optimism sebanyak 0 anak dari responden tidak mengetahui, 1 

anak dari responden menjadi sangat tidak mengetahui,  9 anak dari 

responden sangat mengetahui, dan 29 anak dari responden mengetahui akan 

optimisme. 

4.5.2 Diagram Kuisioner Post Test 

Berikut adalah gambar 4.14 merupakan hasil kuisioner post test 

pendapat game sebagai media pendidikan karakter: 

 

Gambar 4.14 Post Test Pendapat Game Sebagai Media Pendidikan Karakter 

Dari data gambar 4.14 sebanyak 20 responden setuju untuk 

menjadikan game sebagai media pendidikan karakter bagi anak usia 7 

0% 0%

20%

19%

Apakah bapak/ibu setuju game dapat menjadi media 
pendidikan karakter baik bagi anak usia 7 – 10 

tahun? 

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
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hingga 10 tahun, sedangkan 19 responden merespon dengan jawaban sangat 

setuju, 0 responden dengan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Berikut adalah gambar 4.15 merupakan hasil kuisioner post test isi 

dari game “Good Kids” dapat menjadi media pembelajaran karakter anak 

yang baik: 

 

Gambar 4.15 Post Test Pendapat Penanaman Nilai - Nilai Karakter dalam Game "Good Kids" 

Pada gambar 4.15 dapat dilihat bahwa dari 39 responden yang 

menjawab, sebanyak 23 responden merespon jawaban bahwa game “Good 

Kids” dapat menanamkan nilai – nilai karakter baik bagi anak, 13 responden 

merespon jawaban sangat setuju, sebanyak 3 responden merespon dengan 

jawaban tidak setuju, dan 0 responden dengan jawaban sangat tidak bisa.  

Berikut adalah gambar 4.16 merupakan hasil kuisioner post test 

kesetujuan orang tua untuk memberikan game “Good Kids” kepada anak: 

0

3

23

13

Apakah pertanyaan di dalam game “Good Kids” 
dapat menanamkan nilai – nilai karakter yang baik 

bagi anak?

Sangat Tidak Bisa Tidak Bisa Bisa Sangat Bisa
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Gambar 4.16 Post Test Pendapat Game "Good Kids" Dapat DI berikan Kepada Anak 

Hasil dari gambar 4.16 dilihat bahwa 1 responden merespon 

jawaban sangat tidak setuju dan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan 

untuk respon jawaban setuju sebanyak 25 responden, dan 12 responden 

menjawab sangat setuju untuk memberikan game “Good Kids” kepada 

anak.  

Berikut adalah gambar 4.17 merupakan hasil kuisioner post test 

penyampaian nilai – nilai di dalam game “Good Kids”: 

 

Gambar 4.17 Post Test Penyampaian Nilai Game "Good Kids" Tersampaikan Dengan Baik 

Gambar 4.17 menunjukkan bahwa sebanyak 27 responden merespon 

dengan jawaban bisa  dan 6 responden merespon dengan jawaban sangat 

bisa apabila nilai – nilai didalam game“Good Kids” dapat tersampaikan 

1

1

25

12

Apakah orang tua setuju untuk memainkan game
“Good Kids” akan memberikannya kepada anak?

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju

0

1

27

6

Apakah nilai – nilai yang ada didalam game “Good
Kids” dapat tersampaikan dengan baik kepada 

anak?

Sangat Tidak Bisa Tidak Bisa Bisa Sangat Bisa
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dengan baik, sedangkan 1 responden menjawab dengan tidak bisa dan 

sangat tidak bisa sebanyak 0 responden. 

Berikut adalah gambar 4.18 merupakan hasil kuisioner post test 

pengetahuan keyakinan pada diri sendiri: 

 

Gambar 4.18 Post Test Keyakinan Pada Diri Sendiri 

Gambar 4.18 menunjukkan hasil anak dapat mengerti keyakinan 

pada diri sendiri setelah memainkan game “Good Kids” berdasarkan 

pengamatan dari orang tau atau wali. Sebanyak 29 anak dari responden 

dengan respon mengetahui, 9 anak dari responden merespon dengan sangat 

mengetahui, 3 anak dari  responden merespon dengan tidak mengetahui, dan 

0 anak dari responden sangat tidak mengetahui.  

Berikut adalah gambar 4.19 merupakan hasil kuisioner post test 

pengetahuan tanggung jawab atas sesuatu yang telah dilakukan: 

0

3

29

9

Apakah menurut bapak/ibu, anak anda sudah 
mengetahui sikap keyakinan pada diri sendiri?

Sangat Tidak Mengetahui Tidak Mengetahui Mengetahui Sangat Mengetahui
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Gambar 4.19 Post Test Pengetahuan Anak Mengenai Tanggung Jawab 

Pada gambar 4.19 berdasarkan pengamatan dari orang tua atau wali 

sebanyak 28 anak dari responden merespon mengetahui akan bertanggung 

jawab pada segala sesuatu yang dilakukannya, dilanjutkan dengan 10 anak 

dari responden merespon sangat mengetahui, sebanyak 1 anak dari 

responden tidak mengetahui setelah memainkan game “Good Kids”, dan 0 

anak dari responden yang sangat tidak mengetahui mengenai tanggung 

jawab. 

Berikut adalah gambar 4.20 merupakan hasil kuisioner post test 

pengetahuan pemikiran secara objektif: 

 

Gambar 4.20 Post Test Mengenai Pemikiran Objektif Anak 

0

1

28

10

Apakah menurut bapak/ibu, anak anda sudah 
mengetahui bahwa segala sesuatu dilakukan 

secara bertanggung jawab?

Sangat Tidak Mengetahui Tidak Mengetahui Mengetahui Sangat Mengetahui

0

6

27

6

Apakah menurut bapak/ibu, anak anda sudah 
mengetahui akan pemikiran yang objektif?

Sangat Tidak Mengetahui Tidak Mengetahui Mengetahui Sangat Mengetahui
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Pada gambar 4.20 berdasarkan pada pengamatan dari orang tua atau 

wali sebanyak 27 responden merespon dengan mengetahui, sebanyak 6 

responden masing – masing sangat  mengetahui dan tidak mengehaui akan 

pemikiran objektif setelah memainkan game “Good Kids”, serta sebanyak 

0 responden merespon dengan sangat tidak mengetahui.  

Berikut adalah gambar 4.21 merupakan hasil kuisioner post test 

sikap rasionalitas & realistis dalam kehidupan bermasyrakat setelah 

bermain game “Good Kids”: 

 

Gambar 4.21 Post Test Mengenai Sikap Realitas dan Rasionalitas Anak 

Hasil daripada gambar 4.21 yang berdasarkan pengamatan orang tua 

atau wali  menunjukkan bahwa sebanyak 26 anak dari responden 

mengetahui akan sikap rasionalitas & realistis, 23 anak dari responden 

sangat mengetahui, 6 anak dari responden tidak mengetahui, dan 1 anak dari 

responden sangat tidak mengetahui. 

Berikut adalah gambar 4.22 merupakan hasil kuisioner post test 

optimisme dalam menghadapai kesulitan setelah bermain game “Good 

Kids”: 

 

1

6

26

23

Apakah menurut bapak/ibu, anak anda 
mengetahui sikap realitas & rasionalitas yang ada 

pada masyarakat kita?

Sangat Tidak Mengetahui Tidak Mengetahui Mengetahui Sangat Mengetahui
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Gambar 4.22 Post Test Mengenai Sikap Optimisme Dalam Menghadapi Tantangan 

Gambar 4.22 berdasarkan pada pengamatan dari orang tua atau wali 

menunjukkan bahwa respon mengetahui dari responden sebanyak 29 anak 

dari responden, kemudian respon sangat mengetahui sebanyak 9 anak dari 

responden, respon sangat tidak mengetahui sebanyak 1 anak dari responden, 

dan jawaban tidak mengetahui sebanyak 0 anak dari responden.  

1
0

29

9

Apakah menurut bapak/ibu, anak anda sudah 
mengetahui sikap optimis dalam menghadapai 

sebuah tantangan?

Sangat Tidak Mengetahui

Tidak Mengetahui

Mengetahui

Sangat Mengetahui


