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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Game 

Sebelum memulai pembuatan game, dilakukan analisis dan perhitungan 

hasil kuesioner pre-test sebagai alat ukur sejauh mana anak-anak mengenal 

permainan tradisional dan juga untuk menentukan permainan tradisional apa 

saja yang akan disertakan dalam game. Survei dilakukan kepada 30 anak-anak 

dengan batasan umur antara 8 – 13 tahun dengan rasio perbandingan laki-laki 

dan perempuan 53% dan 47%.   Berikut beberapa data hasil pre-test: 

Pertama, diberikan pertanyaan untuk mengetahui seberapa tertarik anak 

dengan permainan tradisional dan hasilnya 73% menyatakan tertarik, 27% anak 

menyatakan sangat tertarik. Seperti yang tertera dalam diagram pada gambar 

4.1.   

 

Gambar 4.1 Diagram seberapa sering permainan tradisional dimainkan 

 Lalu untuk mengetahui permainan tradisional apa saja yang responden 

pernah mainkan diberikan 8 nama-nama permainan tradisional dan hasilnya 

seperti berikut: 

0

22

8

0

5

10

15

20

25

Tidak Tertarik Tertarik Sangat Tertarik

Seberapa tertarik kamu dengan permainan 
tradisional?



27 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Permainan Tradisional yang sering dimainkan 

Dari data pada gambar 4.2 dapat diketahui permainan tradisional mana yang 

populer dikalangan responden. Layang-layang menjadi permainan yang paling 

banyak dimainkan oleh responden yaitu berjumlah 14 anak, sedangkan bakiak 

batok 7 anak, pletokan 5 anak, gasing 11 anak, kapal otok-otok 7 anak, ketapel 

12 anak, egrang 10 anak, dan mobil kulit jeruk menjadi permainan yang jarang 

dimainkan karena hanya dipilih oleh 3 anak. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah anak-anak mengetahui informasi dan 

sejarah permainan tradisional maka diberikan pertanyaan dengan hasil seperti 

pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Diagram pengetahuan responden tentang informasi permainan 

tradisional 
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Berdasarkan analisis diagram di atas, 80% responden atau 22 anak 

menyatakan tidak tahu mengenai informasi dan sejarah permainan dan sisanya 

yaitu 8 anak mengatakan tahu. 

Hasil survei pada gambar 4.1 dan 4.2 menunjukan pada dasarnya anak-anak 

masih tertarik dengan permainan tradisional hanya saja tidak semua permainan 

tradisional mereka kenali dan pernah mainkan. Berdasarkan hal ini maka tidak 

mengherankan apabila sebagian besar responden bahkan tidak mengetahui 

informasi dan sejarah mengenai permainan tradisional seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 4.3. Untuk itu diperlukan rancangan game yang tepat agar 

informasi seputar permainan tradisional dapat tersampaikan dengan jelas dan 

menarik.   

Setelah mempertimbangkan hasil pre-test maka disusunlah rancangan 

gameplay dan alur game dalam sebuah diagram atau flowchart untuk 

mempermudah proses pemrograman. Game dimulai dari splash screen atau 

loading screen kemudian masuk ke halaman utama. Pada halaman ini terdapat 

tombol bermain (play), scan AR dan kredit. Apabila pemain menekan tombol 

kredit maka akan masuk ke halaman kredit yang juga terdapat tombol reset 

game. Jika pemain menekan tombol scan AR maka akan membuka kamera 

untuk men-scan marker dan juga terdapat tombol informasi untuk masuk ke 

dalam menu koleksi. Dan apabila pemain menekan tombol back pada 

smartphone akan ditampilkan jendela popup untuk keluar dari game. 

Selanjutnya ketika pemain menekan tombol play akan tampil menu pilih mode 

permainan, yaitu Ayo Membuat dan Ayo Bermain serta menu koleksi. Di dalam 

mode Ayo Bermain dan Ayo Membuat pemain bisa memilih 4 (empat) pilihan 

permainan tradisional dalam masing-masing mode yaitu, ketapel, bakiak batok, 

mobil-mobilan kulit jeruk, dan layang-layang untuk mode Ayo Membuat dan 

gasing, kapal otok-otok, egrang dan pletokan dalam mode Ayo Bermain. 

Sedangkan apabila pemain menekan tombol koleksi, maka akan tampil halaman 

koleksi yang akan menampilkan informasi setiap permainan tradisional. Berikut 

adalah gambar flowchart Game Ensiklo Dolanan. 
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Gambar 4.4 Flowchart Keseluruhan Sistem Game 

4.2 Konsep, Gameplay dan Alur Game 

4.2.1 Konsep Game 

Ensiklo Dolanan adalah game yang dirancang sebagai media pelestarian 

budaya Indonesia khususnya permainan tradisional. game ini dibuat dengan konsep 

ensiklopedia yaitu dengan menyajikan informasi disertai dengan ilustrasi gambar 

dan augmented reality untuk menambah wawasan sekaligus menjadi media 

pengenalan permainan tradisional yang lebih menarik. Dalam game terdapat 

delapan jenis permainan tradisional yang dibagi dalam dua jenis mode permainan, 

yaitu membuat dan bermain. Mode membuat berisi 4 game dengan jenis permainan 

tradisional yang berbeda. Pemilihan permainan tradisional didasari pada langkah-
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langkah pembuatan yang dinilai mudah untuk dapat diaplikasikan dalam aktivitas 

bermain anak-anak, dengan tujuan anak-anak dapat tertarik untuk mencoba 

membuat permainan sendiri. Gameplay dalam mode membuat dirancang dalam 

bentuk puzzle game dengan ditambahkan petunjuk dan langkah-langkah pembuatan 

permainan. Sedangkan untuk mode bermain, dikemas dengan bentuk arcade game 

dengan gameplay yang berbeda-beda pada masing-masing dolanan atau permainan.  

4.2.2 Gameplay dan Alur Game 

Setelah menekan tombol play pada Home Page pemain akan masuk pada 

menu Ayo Membuat, Ayo Bermain, dan Koleksimu. Berikut adalah penjelasan 

masing-masing mode: 

A. Ayo Membuat 

1. Membuat Ketapel 

Gameplay dalam game membuat ketapel dibuat mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Pemain harus mencari batang kayu yang kuat, pemain harus 

memilih diantara 3 (tiga) pohon yang paling tepat untuk 

membuat ketapel. 

b) Lalu memotong kayu dengan bentuk yang sesuai, dalam 

stage ini pemain akan mendapat 3 (tiga) bentuk kayu dan 

harus memilih bentuk yang paling benar. 

c) Selanjutnya pemain harus memilih tali yang tepat untuk 

digunakan sebagai pelontar di sini pemain juga harus 

memilih tali yang paling tepat diantara 3 (tiga) pilihan tali. 

d) Kemudian mengikat talinya pada tiap ujung kayu dengan 

cara menempatkan (drag and drop) tali sesuai polanya. 

e) Dan langkah terakhir adalah memasang bantalan sebagai 

tempat peluru/batu. 

2. Membuat Bakiak Batok 

Game ini terdiri dari 3 (tiga) langkah membuat bakiak batok, 

a) Pertama pemain akan diberikan pertanyaan, ‘Bagian pohon 

manakah yang dapat dijadikan bakiak’ dengan jawaban yang 
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tersedia berupa bagian pohon kelapa seperti batang, daun dan 

buahnya. 

b) Kedua pemain harus membelah batok/ tempurung kelapa 

dengan menggunakan parang. Caranya adalah drag parang 

yang sudah tersedia dan diarahkan mengikuti  pola pada 

kelapa 

c) Dan yang ketiga pemain harus memasang tali pada masing-

masing batok, dengan drag and drop tali pada polanya. 

3. Membuat Mobil Kulit Jeruk 

Pembuatan mobil kulit jeruk mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Pertama pemain harus memilih buah jeruk mana yang 

kulitnya dapat dibuat mobil-mobilan. 

b) Lalu memilih bentuk potongan roda yang benar. 

c) Selanjutnya pemain harus memasangkan kayu pada badan 

mobil sebagai tempat roda. 

d) Kemudian memasangkan ke empat roda mobil pada 

tempatnya. 

e) Dan terakhir memasangkan tali untuk menarik mobil. 

4. Membuat Layang-layang 

Dalam game membuat layang-layang pemain akan dihadapkan 

dengan dua pilihan bentuk layang-layang yaitu Sedaren dan 

Goangan, dengan langkah pembuatan sebagai berikut: 

a) Pertama membuat kerangka layang-layang sesuai pola. 

b) Kedua memotong kertas untuk melapisi kerangka. 

c) Ketiga menempelkan kertas pada kerangka. 

d) Dan terakhir memberikan ornament/ hiasan ekor layang-

layang. 
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B. Ayo Bermain 

1. Bermain Kapal Otok-otok 

Gameplay dalam game ini adalah pemain harus mengontrol 

kapal ke kiri atau ke kanan untuk menghindari rintangan seperti batu 

dan batang pohon yang akan muncul secara acak.  Ketika menabrak 

rintangan game akan selesai dan akan ditampilkan skor akhir. Skor 

pada permainan ini adalah perhitungan berapa lama pemain dapat 

bertahan dan tidak menabrak. 

Gameplay pada game kapal otok-otok tetap mengacu pada 

permainan asli yaitu kapal otok-otok memerlukan bahan bakar 

minyak goreng agar dapat berjalan. Oleh karena itu dalam game juga 

diberikan tambahan bonus waktu 3 detik apabila pemain dapat 

mengumpulkan atau mengambil bahan bakar yang muncul secara 

acak, sambil tetap menghindari rintangan. 

2. Bermain Egrang 

Egrang adalah permainan yang memerlukan keseimbangan 

dan keselarasan dalam melangkah. Pemain egrang harus benar-

benar memperhatikan langkahnya agar tidak terjatuh, sama seperti 

yang penulis terapkan dalam game ini. Dalam game, pemain harus 

mengumpulkan koin untuk menambah poin, namun pemain juga 

harus memperhatikan langkah si karakter, kapan dia harus melompat 

jauh atau melompat dekat. 

3. Bermain Gasing 

Gasing dapat dimainkan dengan cara diadu atau 

menabrakkan gasing satu dengan yang lainnya, siapa yang masih 

tetap berputar adalah pemenangnya. Gameplay bermain gasing juga 

demikian. Kekuatan gasing digambarkan dengan indikator garis 

(bar) dengan dua warna berbeda. Warna pada sisi kiri 

menggambarkan kekuatan gasing pemain, sedangkan sisi kanan 

adalah kekuatan gasing lawan. Cara bermainnya adalah dengan 

menekan tombol ‘power’ secepat mungkin untuk menambah 

kekuatan gasing. Apabila kekuatan gasing pemain berhasil 
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mencapai batas maksimal maka pemain dinyatakan menang. Pemain 

dinyatakan kalah apabila kehabisan waktu dan tidak berhasil 

mencapai kekuatan maksimal atau ketika gasing lawan berhasil 

mencapai kekuatan maksimal. 

4. Bermain Pletokan 

Pletokan adalah salah jenis berupa permainan senjata. Dalam 

Game ini permainan pletokan dimainkan dengan cara menembakkan 

peluru dengan bola sebagai sasaran. Sambil melawan waktu, pemain 

harus menembak bola sampai tidak ada yang tersisa untuk mendapat 

skor tertinggi tetapi pemain juga harus menghindari bola berwarna 

merah agar tetap hidup. 

C. Koleksimu 

Menu koleksimu berisi ensiklopedia singkat mengenai sejarah, cara 

bermain dan cara membuat setiap dolanan. Informasi ini otomatis akan 

terbuka ketika pemain pertama kali menyelesaikan setiap game, baik dalam 

mode membuat ataupun bermain. 

D. Menu Scan AR 

Scene ini merupakan menu untuk memindai gambar marker agar 

dapat memunculkan desain 3 Dimensi masing-masing permainan 

tradisional beserta animasinya dengan tujuan untuk membantu pemain 

melihat permainan tradisional secara nyata. Pemain hanya perlu menekan 

tombol ‘Scan AR’ pada menu home lalu aplikasi kamera akan terbuka dan 

pemain harus mengarahkan marker ke kamera agar dapat memunculkan 

animasi permainan tradisional sesuai dengan gambar pada marker-nya. 

4.3 Desain Aset Game 

Pembuatan aset diawali dengan mencari referensi gambar, terutama untuk 

pembuatan ilustrasi permainan tradisional/ dolanan, agar bentuknya 

menyerupai wujud aslinya. Selanjutnya, aset dibuat dengan menggunakan 

Adobe Illustrator CS3 yaitu software pengolahan gambar berbasis vector yang 

dikembangkan oleh Adobe System. Aset kemudian di export dalam format PNG 

dan JPEG agar dapat terbaca dalam software pengolahan game. 



34 

 

 

 

4.3.1 Desain Ilustrasi Dolanan 

Gambar 4.5 adalah gambar ilustrasi dolanan dalam bentuk 2 Dimensi. 

Ilustrasi dolanan disesuaikan dengan bentuk, warna dan tekstur aslinya. 

 

Gambar 4.5 Ilustrasi Dolanan dalam bentuk 2 Dimensi 

Selain itu dolanan-dolanan tersebut juga didesain dalam bentuk 3 

Dimensi untuk ditampilkan dalam Augmented Reality. Modeling 3D dan 

animasinya dibuat menggunakan software Autodesk 3Ds Max 2013 

dengan style low poly agar ukuran file tidak terlalu besar sehingga 

pengolahan game tidak terlalu berat. 

  

Gambar 4.6 Modeling Dolanan 3 Dimensi 

4.3.2 Desain Karakter 
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Gambar 4.7 Karakter dalam Game Ensiklo Dolanan 

Gambar diatas adalah karakter yang ada dalam Game Ensliko Dolanan, 

dimana karakter berbaju merah menggambarkan anak kecil yang akan 

muncul pada game pletokan dan egrang, sedangkan karakter anak 

berbaju biru berperan sebagai guide dalam mode ayo membuat. 

4.3.3 Desain Background 

Sebagian besar permainan tradisional selalu dimainkan di luar ruangan, 

oleh karena itu background dalam game ini didesain dengan suasana 

lingkungan tepat bermain. 

  

Gambar 4.8 Background dan Aset pendukung Game Kapal Otok-otok 

Gambar diatas adalah contoh background pada permainan kapal otok-

otok yaitu berupa sungai dengan aset pendukung berupa minyak, batu 

dan batang pohon. Sedangkan untuk background game egrang 

mengambil ilustrasi suasana Kota Semarang. 

  

Gambar 4.9 Background Kota Semarang pada Game Egrang 
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Demikian juga untuk game yang lain, mengambil latar belakang seperti 

tanah lapang dan lingkungan luar rumah lainnya. 

     

Gambar 4.10 Background pada Game Gasing, Game Ayo Membuat dan 

Pletokan 

4.3.4 Desain GUI 

1. Button 

Tabel 4.1 Desain Tombol Beserta Fungsinya  

Gambar Keterangan 

 

Tombol ‘Play’ untuk memulai 

permainan  

 

Tombol Kredit untuk menuju 

ke menu informasi tentang 

game  

 

Tombol Retry untuk 

mengulang game 
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Tombol Menu untuk menuju 

ke halaman pilih permainan 

 

Tombol close untuk menutup 

halaman dan jendela pop up 

 

Tombol Scan AR untuk 

membuka aplikasi kamera 

untuk AR 

 

Tombol Next dan Previous 

untuk menuju halaman 

sesudah atau sebelumnya 

 

Tombol Reset untuk mereset 

atau memulai ulang permainan 

 

Sedangkan gambar 4.11 adalah desain tombol dalam halaman koleksi. 

Apabila di klik, masing –masing tombol akan menampilkan informasi 

seputar dolanan. 

 

Gambar 4.11 Tombol pada Halaman Koleksi 
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2. Pop Up 

Jendela Pop Up dalam game ini akan muncul ketika permainan selesai untuk 

memberi tahu skor dan kalah menangnya pemain serta berhasil tidaknya 

pemain saat bermain. 

 

 

Gambar 4.12 Jendela Popup pada Game Ensiklo Dolanan 
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4.4 Pembuatan dan Pemrograman  Game 

Game Ensiklo Dolanan dibuat menggunakan Unity game engine versi 5.6.4 dan 

MonoDevelop sebagai tools pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan 

dalam game adalah C#. Berikut adalah beberapa script dalam game Ensiklo 

Dolanan. 

1) Tampilan Awal 

 

Gambar 4.13 Tampilan Utama Game Ensiklo Dolanan  

Gambar 4.13 adalah tampilan utama (homepage) Game Ensiklo Dolanan 

dengan script sebagai berikut:  

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI;  

 
public class buttonHomeSelect: MonoBehaviour { 
    public Canvas credit; 
    public void playGame(){ 
        Application.LoadLevel ("menu"); 
    } 
    public void credit(){ 
        credit.enabled = true; 
    }  
    public void ARStage(){ 
        Application.LoadLevel ("sceneAR"); 
    } 
} 

Kode Program  4.1 Fungsi tombol halaman utama   
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Public void playGame () adalah fungsi yang digunakan pada tombol play 

yaitu untuk membuka menu pilih mode bermain, sedangkan public void 

credit() adalah fungsi untuk mengaktifkan canvas kredit, untuk public void 

ARStage() adalah fungsi untuk membuka scene Augmented Reality yang 

otomatis akan mengaktifkan kamera smartphone.  

2) Pilih Mode 

 

Gambar 4.14 Menu Pilih Mode Bermain atau Membuat 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class buttonHomeSelect: MonoBehaviour { 
 
    public void ayoBermain(){ 
        Application.LoadLevel ("ayoBermain"); 
    } 
    public void ayoMembuat(){ 
        Application.LoadLevel ("ayoMembuat"); 
    } 
    public void koleksi(){ 
        Application.LoadLevel ("koleksi"); 
    }  
} 

Kode Program  4.2 Fungsi tombol menu pilih mode 

Dalam halaman pilih mode terdapat 3 (tiga) fungsi yang digunakan seperti 

yang tertera pada script di atas. Public void ayoBermain () digunakan untuk 

membuka menu pilih permainan pada mode bermain, public void 
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ayoMembuat () untuk membuka menu pilih permainan dalam mode 

membuat dan public void koleksi () untuk membuka halaman koleksi. 

3) Pilih Permainan Mode Bermain dan Mode Membuat 

 

Gambar 4.15 Halaman pilih permainan pada mode Ayo Membuat 

Kedua halaman ini menampilkan 4 (empat) pilihan permainan berbeda 

dengan menggunakan script yang sama yaitu script yang berfungsi 

menjalankan perintah scroll up and down. 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class scrollRect: MonoBehaviour { 
     
    // Use this for initialization 
    void Start () { 
        int btnLength = bttn.Length; 
        distance = new float[btnLength]; 
 
        btnDistance = (int)Mathf.Abs (bttn [1].GetComponent<RectTransfor
m> ().anchoredPosition.x - bttn [0].GetComponent<RectTransform> ().an
choredPosition.x); 
        //print (btnDistance); 
    } 
     
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
        for (int i=0; i< bttn.Length; i++) { 
            distance[i]=Mathf.Abs(center.transform.position.x-
bttn[i].transform.position.x);         
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        } 
        float minDistance = Mathf.Min (distance); 
        for (int a=0; a<bttn.Length; a++) { 
            if (minDistance == distance[a]){ 
                minBtn=a; 
            }     
        } 
        if (!dragging) { 
            LerpToBttn(minBtn*-btnDistance);     
        } 
    } 
    void LerpToBttn(int position){ 
        float newX = Mathf.Lerp (panel.anchoredPosition.x, position, Time.d
eltaTime * 2f); 
        Vector2 newPos = new Vector2 (newX, panel.anchoredPosition.y); 
        panel.anchoredPosition = newPos; 
    } 
    public void StartDrag(){ 
        dragging = true; 
    } 
    public void EndDrag(){ 
        dragging = false; 
    } 
}  

Kode Program  4.3 Fungsi Scroll pada halaman pilih permainan  

4) Guide dan Soal dalam Mode Ayo Membuat 

   

Gambar 4.16 Petunjuk dan Tampilan Ketika Jawaban Salah 

Script bertujuan memunculkan petunjuk sebelum masuk ke soal, yaitu 

dengan menggunakan fungsi IEnumerator dialog()  yang akan menampilkan 

petunjuk selama kurang lebih 7 (tujuh) detik. Setelah masuk dalam soal 
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terdapat fungsi untuk mengecek jawaban benar. Jika benar akan muncul 

tombol next jika salah akan muncul jendela popup petunjuk. 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class ketapelScript: MonoBehaviour { 
     
    // Use this for initialization 
    void Start () { 
        Time.timeScale = 1; 
        karakter.Play ("guide"); 
        StartCoroutine (dialog()); 
    } 
     
    IEnumerator dialog(){ 
 
        guide.text = "Disini kita akan membuat ketapel.\n Ketapel terbuat d
ari batang kayu yang kuat dan karet pelontar yang lentur "; 
        yield return new WaitForSeconds (5.0f); 
        guide.text = " "; 
        guide.text = "\nAyo kita coba membuat ketapel! "; 
        yield return new WaitForSeconds (2.0f); 
        next.GameObject.SetActive (true); 
 
    } 
    //soal 1 
    public void soalA(){ 
        satuA.GameObject.SetActive (true); 
        StartCoroutine (salah1 ()); 
    } 
    public void soalB(){ 
        satuB.GameObject.SetActive (true); 
        StartCoroutine (salah1 ()); 
    } 
    public void nextSoal(){ 
        next1.GameObject.SetActive (true); 
    } 
 
    public void closeSoal1(){ 
        satuA.GameObject.SetActive (false); 
        satuB.GameObject.SetActive (false); 
        PopUpSalah.GameObject.SetActive (false); 
    } 
 
    IEnumerator salah1(){ 
        yield return new WaitForSeconds (0.3f); 
        PopUpSalah.GameObject.SetActive (true); 
    }} 

Kode Program  4.4 Fungsi pada guide dan soal menu Ayo Membuat 
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5) Drag and Drop dalam mode ayo membuat 

 

Gambar 4.17 Gameplay Drag n Drop dalam Membuat Ketapel 

Dalam mode membuat drag and drop adalah cara bermain yang banyak 

digunakan dalam setiap Game. 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class matchPola: MonoBehaviour { 
     
    // Use this for initialization 
    void Start () { 
        initialPostion = GameObject.transform.position; 
    } 
 
    public void drag(){ 
        GameObject.Find (pasangan).transform.position = Input.mousePosit
ion; 
    } 
 
    public void drop(){ 
 
        placeHolder = GameObject.Find (pola); 
        float distance = Vector3.Distance (GameObject.Find (pasangan).tra
nsform.position, placeHolder.transform.position); 
        //print (distance); 
        if (distance < 35) { 
            if (placeHolder.name == pola) { 
                GameObject.Find (pasangan).transform.position = placeHolder
.transform.position; 
                GameObject.Find (pasangan).transform.localScale = placeHol
der.transform.localScale; 
            } else { 
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                GameObject.Find (pasangan).transform.position = initialPostio
n; 
            } 
        }else { 
            GameObject.Find (pasangan).transform.position = initialPostion; 
        }  
    } 
}  

Kode Program  4.5 Fungsi drag n drop dalam Ayo Membuat 

Fungsi public void drag () diletakan pada objek pasangan, ketika objek 

pasangan dilepas akan menjalankan fungsi public void drop () yaitu apabila 

objek menemukan pola yang benar posisinya akan berpindah ke posisi 

yang sama dengan polanya, jika pola salah atau posisinya kurang tepat 

objek pasangan akan kembali ke tempat semula. 

6) Memotong Kertas dan Membelah Batok  

 

Gambar 4.18 Gameplay Membelah Batok 

Dalam permainan membuat layang-layang dan membuat bakiak batok 

terdapat Gameplay dimana pemain harus memotong kertas berpola untuk 

layang-layang dan membelah batok menggunakan parang. Keduanya 

menggunakan script yang serupa. Setiap titik potong diberi komponen 

Collider dan script bernama slice.cs yang terdapat fungsi 

void OnTriggerEnter2D (Collider2D other)  untuk mengecek apakah parang/ 

gunting sudah menyentuh titik potong. Jika iya, sistem akan memanggil 
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script cekKelapa.cs dan mengubah nilai variabel ‘tombol’ menjadi 

cekKelapa.tombol1 = true. Yang berarti titik telah terbelah. 

using UnityEngine;  
using System.Collections; 
 
public class slice1: MonoBehaviour { 
 
    void Start () { 
        cekKelapa.tombol1 = false; 
    } 
 
    void OnTriggerEnter2D (Collider2D other){ 
        if (other.GameObject.tag == "cut") { 
            //Debug.Log("btn1"); 
            cekKelapa.tombol1 = true; 
            GetComponent<SpriteRenderer>().color = Color.cyan; 
        } 
    } 
}  

Kode Program  4.6 Merubah nilai variabel pada pola 

Selanjutnya ketika semua titik sudah berubah nilainya menjadi true maka 

script cekKelapa.cs akan menjalankan fungsi pada void Update () seperti 

dibawah ini.   

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class cekKelapa: MonoBehaviour { 
     
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
        if (tombol1 == true && tombol2 == true && tombol3 == true && tomb
ol4 == true && tombol5== true ) { 
            bag1.Play("kelapa-1"); 
            bag2.Play("kelapa-2"); 
            next2.GameObject.SetActive(true); 
            titik.GameObject.SetActive(false); 
        } 
    } 
 
    public void nextSoal2(){ 
        soalNext.GameObject.SetActive (true); 
        soalPrev.GameObject.SetActive (false); 
    } 
} 

Kode Program  0.7 Memeriksa nilai variabel pada pola 
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7) Informasi pada halaman koleksi 

   

Gambar 4.19 Tampilan Halaman Koleksi Setelah dan Sebelum Informasi Terbuka 

Informasi dalam halaman koleksi tidak akan terbuka sebelum pemain 

memainkan permainannya. Untuk itu diperlukan script untuk mengecek 

apakah permainan sudah dimainkan atau belum. 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class cardSelect: MonoBehaviour { 
     
    void Start () { 
 
        InfoKtp = PlayerPrefs.GetInt ("KtpInfo"); 
 
    } 
 
    public void infoSatu(){ 
        if (InfoKtp == 1) { 
            //InfoKtp = PlayerPrefs.GetInt ("InfoKtpl"); 
            disInfo.enabled = false; 
            Informasi.GameObject.SetActive (true); 
            ketapelImg.GameObject.SetActive(true); 
            jerukImg.GameObject.SetActive(false); 
            bakiakImg.GameObject.SetActive(false); 
            layngImg.GameObject.SetActive(false); 
 
            judul.text = " "; 
            judul.text = "KETAPEL"; 
            info.text = ""; 
            info.text = "Ketapel terbuat dari batang kayu bercabang yang ber
bentuk seperti huruf ‘Y’. " + 
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                "Kedua ujung kayu masing-
masing dipasang karet ban atau karet pentil merah, lalu ujung-
ujung karet " + 
                "diikatkan pada bantalan kulit sebagai tempat peluru. Ketapel d
ibidik dengan merentangkan karet dan " + 
                "bantalan yang telah diisi peluru berupa biji-
bijian atau kerikil yang dipegang pada salah satu tangan. " + 
                "Selanjutnya pemain harus melepas bantalan, sehingga peluru 
terlempar "; 
        } else { 
            disInfo.enabled = true; 
            Informasi.GameObject.SetActive (false); 
        } 
    }    
} 

Kode Program  4.8 Menampilkan informasi dalam menu koleksi  

 

Sebagai contoh diatas adalah script untuk mengecek permainan ketapel 

menggunakan fungsi PlayerPrefs.GetInt ("KtpInfo") dan public void infoSatu (),  

dimana fungsi ini akan mengecek apabila nilai PlayerPrefs.GetInt("KtpInfo") 

samadengan 1 (satu) maka informasi akan tampil. 

8) Random rintangan pada Game kapal otok-otok 

 

Gambar 4.20 Gameplay dalam Game Kapal Otok-otok 

Ada 4 (empat) bentuk objek dalam game ini, untuk memunculkannya 

secara acak keempat objek disimpan dalam array lalu dimunculkan 

dengan menggunakan fungsi IEnumerator Spawn() 
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using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class GameControl: MonoBehaviour { 
    void Start () { 
        if (cam == null){ 
            cam = Camera.main; 
        } 
        Vector3 upperCorner = new Vector3 (Screen.width-
1, Screen.height, 0.0f); 
        Vector3 targetWidth = cam.ScreenToWorldPoint (upperCorner); 
        float obstcWidth = obstacles[0].GetComponent<Renderer>().boun
ds.extents.x; 
        maxWidth = targetWidth.x - obstcWidth;  
        StartCoroutine ("Spawn"); 
    } 
    IEnumerator Spawn(){ 
        yield return new WaitForSeconds (1.5f); 
        while (true){ 
            obstacle = obstacles[Random.Range(0, obstacles.Length)]; 
            myBody = obstacle.GetComponent<Rigidbody2D>(); 
 
            Vector3 spawnPosition = new Vector3 ( 
                Random.Range (-maxWidth, maxWidth), 
                transform.position.y, 
                0.0f); 
            Quaternion spawnRotation = Quaternion.identity; 
            Instantiate (obstacle, spawnPosition, spawnRotation); 
            yield return new WaitForSeconds (Random.Range(0.5f, 1f)); 
        } } 
} 
 
Kode Program  4.9 Mengacak rintangan dalam Game otok-otok 
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9) Menambah kekuatan gasing 

 

Gambar 4.21 Tampilan Gameplay pada Game Gasing 

Game gasing memanfaatkan UI Slider untuk indicator kekuatan gasing. 

Nilai maksimal slider adalah 10, slider akan terus berkurang sebesar 0.03f 

per frame dan akan bertambah sebesar 0.3 ketika tombol power ditekan 

yaitu yang tertera dalam fungsi public void EnergyButton ()  

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class powerBar: MonoBehaviour { 
 
        void Start () { 
        tutor.GameObject.SetActive (true); 
        Time.timeScale = 0; 
        tamat = false; 
        GsgReward = PlayerPrefs.GetInt("BukaGsg"); 
    } 
    void Update () {   
        sliderMaxValue = power.maxValue; 
 
        if (EnableInput) { 
            if (!tamat) { 
                waktu -= Time.deltaTime; 
                timer.value = waktu; 
            } 
            power.value-=0.03f; 
        } 
 
        if (power.value == 0){ 
            EndGame(); 
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            losePopUp.GameObject.SetActive(true);; 
        } 
        if(timer.value == 0){ 
            EndGame(); 
            losePopUp.GameObject.SetActive(true); 
        } 
        if (power.value > 6 && power.value < sliderMaxValue) { 
            cameraShake.shake = 1; 
        } 
    } 
       public void EnergyButton(){ 
        if (power.value < sliderMaxValue) { 
            power.value +=0.3f; 
            gasingBiru.Play("move"); 
            gasingPink.Play("move2"); 
        } 
        if (power.value == sliderMaxValue) { 
            EndGame(); 
            winPopUp.GameObject.SetActive(true); 
        } 
    } 
} 

Kode Program  4.10 Menambah kekuatan gasing 

10)  Pergerakan bola pada Game pletokan 

 

Gambar 4.22 Gameplay dalam Game Pletokan 

Script di bawah ini adalah script yang digunakan untuk mengontrol bola, 

pergerakan dan kecepatan bola diatur dalam fungsi void MoveBall () dan 

void SetBallSpeed()  sedangkan fungsi void SplitTheBall() digunakan untuk 

membelah bola ketika terkena peluru. 
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using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class ballScript: MonoBehaviour { 
 
    void Awake () { 
        Time.timeScale = 1; 
        SetBallSpeed (); 
        myBody = GetComponent<Rigidbody2D> (); 
    } 
     
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
        MoveBall (); 
    } 
 
    void InstantiateBalls(){ 
        if (this.GameObject.tag != "Small ball") { 
            ball1 = Instantiate(originalBall); 
            ball2 = Instantiate(originalBall); 
 
            ball1.name = originalBall.name; 
            ball2.name = originalBall.name; 
 
            ball1Script = ball1.GetComponent<ballScript>(); 
            ball2Script = ball2.GetComponent<ballScript>(); 
             
        } 
    } 
 
    void SplitTheBall(){ 
        InstantiateBalls (); 
 
        Vector3 temp = transform.position; 
        ball1.transform.position = temp; 
        ball1Script.SetMoveLeft (true); 
 
        ball2.transform.position = temp; 
        ball2Script.SetMoveRight (true); 
 
        ball1.GetComponent<Rigidbody2D> ().velocity = new Vector2 (0, 1
f); 
        ball2.GetComponent<Rigidbody2D> ().velocity = new Vector2 (0, 1
f);          GameObject.SetActive(false); 
    } 
 
    void SetMoveLeft(bool CanMoveLeft){ 
        this.moveLeft = CanMoveLeft; 
        this.moveRight = !CanMoveLeft; 
    } 
 
    void SetMoveRight(bool CanMoveRight){ 
        this.moveRight = CanMoveRight; 
        this.moveLeft = !CanMoveRight; 
    } 
    void MoveBall(){ 
        if (moveLeft) { 
            Vector3 temp = transform.position; 
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            temp.x -= forceX * Time.deltaTime/2; 
            transform.position = temp; 
        } 
 
        if (moveRight) { 
            Vector3 temp = transform.position; 
            temp.x += forceX * Time.deltaTime/2; 
            transform.position = temp; 
        } 
    } 
 
    void SetBallSpeed(){ 
        forceX = 4.5f; 
 
        switch (this.GameObject.tag) { 
         
        case "Largest ball": 
            forceY = 12f; 
            forceX = forceX + 10; 
            break; 
        case "Large ball": 
            forceY = 11.5f; 
            break; 
        case "Medium ball": 
            forceY = 11f; 
            forceX = forceX + 10; 
            break; 
        case "Small ball": 
            forceY = 10f; 
            forceX = forceX + 3; 
            break; 
        } 
    } 
    void OnTriggerEnter2D (Collider2D target){ 
        if (target.tag == "ground") { 
            myBody.velocity = new Vector2(0,forceY); 
        } 
        if (target.tag == "right wall") { 
            SetMoveLeft(true); 
        } 
        if (target.tag == "left wall") { 
            SetMoveRight(true); 
        } 
 
        if (target.tag == "peluru") { 
            if(GameObject.tag != "Small ball"){ 
                SplitTheBall(); 
            }else{ 
                GameObject.SetActive(false); 
            }} 
    } 
} 

Kode Program  4.11 Pergerakan bola dan fungsi membelah bola 
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11) Pergerakan kamera pada Game egrang 

 

Gambar 4.23 Gameplay pada Game Egrang 

Pada game egrang kamera akan bergerak mengikuti karakter ketika 

karakter melompat dan mengumpulkan koin. Di bawah ini adalah script 

yang diaplikasikan pada Main Camera pada lembar kerja Unity. 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class cameraFollow: MonoBehaviour { 
     
    void Update () { 
        float interpolation = speed * Time.deltaTime; 
        Vector3 position = this.transform.position; 
 
        position.x = Mathf.Lerp(this.transform.position.x, objectToFollow.tra
nsform.position.x, interpolation); 
         
        this.transform.position = position; 
    } 
} 
 

Sedangkan gerakan melompat karakter dan penambahan koin diatur dalam 

script berikut ini: 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class EgrangMain: MonoBehaviour { 
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    public void LompatSatu(){ 
        if (grounded == true) { 
            this.GetComponent<Rigidbody2D> ().velocity = new Vector2 (this
.GetComponent<Rigidbody2D> ().velocity.x+1.15f, 4); 
            grounded = false; 
        } 
    } 
    public void LompatDua(){ 
        if (grounded == true) { 
            this.GetComponent<Rigidbody2D> ().velocity = new Vector2 (this
.GetComponent<Rigidbody2D> ().velocity.x+2.4f, 4); 
            grounded = false; 
        } 
    } 
    void OnTriggerEnter2D(Collider2D koin){ 
        if (koin.GameObject.tag == "coin") { 
            Destroy (koin.GameObject); 
            coin+=1; 
            Debug.Log (coin); 
        } 
    } 
} 
 

Kode Program  4.12 Fungsi pergerakan kamera dan penambahan skor Game 

egrang 

 

12) Scene Scan AR 

  

Gambar 4.24 Hasil scan marker pada scene AR 

 

Menu AR ini dibuat dengan menggunakan plugin Vuforia SDK. Hal 

pertama yang dilakukan adalah mengunduh dan mengimpor Vuforia SDK 
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Package di https://developer.vuforia.com dan meletakkan prefab 

ARCamera ke dalam lembar kerja Unity. Dengan langkah dibawah ini:  

 Klik pada Asset > Import Package > Custome Package, pilih file 

Vuforia SDK-nya > Import Everything. 

 Hapus Camera pada jendela Hierarchy. 

 Buka website Vuforia dan pilih create a new license, copy license key-

nya. 

 Kembali ke Unity, klik folder Asset > Vuforia > Prefabs > ARCamera 

lalu drag ARCamera dan Image Target ke jendela Hierarchy. 

 Pilih ARCamera di tab Hierarchy, pada panel Inspector klik Vuforia 

Behaviour (Script) temukan kolom App License Key dan paste 

license key-nya lalu Apply. 

 Buka kembali website Vuforia dan pilih Add Database dan Create 

Database untuk menyimpan gambar Marker. Setelah berhasil, unduh 

dan impor ke Project Unity-nya. 

 Klik Image Target pada hierarchy dan lihat tab Inspector-nya, pilih 

kolom Database dan pilih nama database-nya. Pada kolom Image 

Target pilih juga nama file marker-nya. 

  

Gambar 4.25 Perancangan Scene AR pada Unity 

 

 Drag objek 3D (format FBX) yang sebelumnya sudah di impor, ke 

dalam Image Target di Hierarchy. 



57 

 

 

 

 Tambahkan component Animator pada objek 3D untuk menjalankan 

animasi. 

 Sesuaikan posisi objek dan ARCamera. 

 Klik Hierarchy ARCamera, pada tab Inspector klik Datasets dan 

ceklist kolom Activate > Apply.  
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4.5 Hasil Penelitian 

Setelah melakukan pembuatan game, maka selanjutnya dilakukan pengujian dan 

penyebaran kuesioner post-test untuk mengetahui penilaian game serta 

pengaruhnya dalam upaya pelestarian permainan tradisional. Dan diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1) Game Ensiklo Dolanan memiliki tema yang menarik 

 

Gambar 4.26 Diagram analisa ketertarikan responden terhadap tema game 

Berdasarkan diagram pada gambar 4.25, 65% responden atau 21 anak 

menyatakan setuju jika Game Ensiklo Dolanan memiliki tema yang 

menarik, 27% responden atau 7 anak menyatakan sangat setuju dan 8% 

responden atau 2 anak mengatakan ragu-ragu jika game memiliki tema yang 

menarik. Maka, total keseluruhan 92% responden menyatakan setuju dan 

sangat setuju bahwa Game Ensiklo Dolanan memiliki tema yang menarik. 

2) Game Ensiklo Dolanan memiliki desain tampilan yang menarik 

 

Gambar 4.27 Diagram analisis ketertarikan responden terhadap tampilan game 
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Dari analisis diagram pada gambar 4.26 menunjukkan, sebanyak 50% 

responden atau 15 anak menyatakan setuju dan 37% responden atau 11 anak 

menyatakan sangat setuju bahwa Game Ensiklo Dolanan memiliki desain 

tampilan yang menarik sedangkan 13% atau 4 anak menyatakan ragu-ragu 

dengan alasan mereka lebih tertarik game dengan tampilan 3 Dimensi. 

3) Game Ensiklo Dolanan mudah dimainkan 

 

Gambar 4.28 Diagram analisis ketertarikan responden terhadap gameplay 

Berdasarkan diagram pada gambar 4.27 diperoleh hasil, 48% responden 

atau 14 anak menyatakan setuju dan 23% responden atau 7 anak 

menyatakan sangat setuju jika Game Ensiklo Dolanan mudah dimainkan. 

Sedangkan 17% responden atau 5 anak menyatakan ragu-ragu, 10% 

responden atau 3 anak menyatakan tidak setuju dan 3% responden atau 1 

anak menyatakan sangat tidak setuju jika game mudah dimainkan 

dikarenakan beberapa dari mereka kurang memperhatikan ketika 

memainkan game dengan gameplay yang membutuhkan reflek dan 

konsentrasi. 
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4) Informasi dalam Game tersampaikan dengan baik 

 

Gambar 4.29 Diagram analisis penilaian responden terhadap informasi game 

Berdasarkan analisis diagram pada gambar 4.28 diperoleh hasil, 70% 

responden atau 21 anak menyatakan setuju dan 23% atau 7 anak 

menyatakan sangat setuju bahwa informasi dalam Game Ensiklo Dolanan 

tersampaikan dengan baik. Sedangkan 3% responden atau 1 anak 

menyatakan ragu-ragu dan 3% responden atau 1 anak mengatakan tidak 

setuju, dengan alasan malas membaca informasi pada menu koleksi. 

5) Game Ensiklo Dolanan dapat membantu melestarikan permainan 

tradisional 

 

Gambar 4.30 Diagram analisa pendapat responden tentang manfaat game 

Dari analisis diagram pada gambar 4.29 menunjukkan, 54% responden atau 

16 anak menyatakan sangat setuju dan 40% responden atau 12 anak 

menyatakan setuju jika Game Ensiklo Dolanan dapat membantu 

melestarikan permainan tradisional. Sedangkan, masing-masing 3% atau 1 

anak menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju. 
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6) Saya menjadi lebih mengenal permainan tradisional 

 

Gambar 4.31 Pendapat responden tentang mengenal permainan tradisional 

Dari analisis diagram pada gambar 4.30 menunjukkan, 60% responden atau 

18 anak menyatakan setuju dan 34% responden atau 10 anak menyatakan 

sangat setuju bahwa melalui game ini mereka menjadi lebih mengenal 

permainan tradisional. Sedangkan masing-masing 1 anak atau 3% 

responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

7) Saya menjadi tertarik membuat permainan tradisional (dolanan) 

sendiri 

 

Gambar 4.32 Pendapat responden tentang membuat permainan tradisional 

Dari data pada gambar 4.31 diperoleh hasil, 43% responden atau 13 anak 

menyatakan setuju dan 30% responden atau 9 anak menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka menjadi tertarik membuat permainan tradisional 

sendiri. Sedangkan, 17% responden atau 5 anak menyatakan ragu-ragu, 7% 
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responden atau menyatakan 2 anak menyatakan tidak setuju dan 3% 

responden atau 1 anak menyatakan sangat tidak setuju. 

8) Saya menjadi lebih tertarik memainkan permainan tradisional 

 

Gambar 4.33 Pendapat responden tentang minat bermain permainan tradisional 

Berdasarkan diagram pada gambar 4.32 terdapat 47% responden atau 14 

anak menyatakan setuju dan 40% responden atau 12 anak menyatakan 

sangat setuju bahwa mereka menjadi lebih tertarik untuk memainkan 

permainan tradisional. Sedangkan, 10% responden atau 3 anak menyatakan 

ragu-ragu dan 3% atau 1 anak menyatakan sangat tidak setuju. 

9) Saya termotivasi untuk melestarikan permainan tradisional 

 

Gambar 4.34 Pendapat responden tentang termotivasi bermain permainan 

tradisional 

Berdasarkan analisis diagram pada gambar 4.33, terdapat 47% atau 14 anak 

menyatakan setuju dan 23% responden atau 7 anak menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka termotivasi untuk melestarikan permainan tradisional. 

Sedangkan 17% responden atau 5 anak menyatakan ragu-ragu, 10% 
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responden atau 3 anak menyatakan sangat tidak setuju dan 3% atau 1 anak 

menyatakan tidak setuju. 

10) Saya lebih tertarik memainkan permainan tradisional daripada 

permainan modern 

 

Gambar 4.35 Pendapat responden tentang ketertarikan antara permainan 

tradisional dengan permainan modern 

Berdasarkan data pada gambar 4.34, maka diperoleh hasil 30% responden 

atau 8 anak menyatakan setuju dan 19% atau 5 anak menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka lebih tertarik memainkan permainan tradisional 

daripada permainan modern. Sedangkan, 46% responden yaitu 14 anak 

menyatakan tidak setuju dan 10% responden atau 3 anak menyatakan ragu-

ragu. 

Berdasarkan hasil survei pada gambar 4.26 sampai gambar 4.29 diperoleh hasil 

bahwa Game Ensiklo Dolanan memiliki ketertarikan dari segi tema dan desain 

tampilannya. Selain itu, gameplay dalam game ini juga mudah untuk dimainkan. 

Dalm hal penyampaian informasi, sebagian besar responden menyatakan setuju dan 

sangat setuju apabila informasi dalam game telah tersampaikan dengan baik 

sehingga membuat anak-anak lebih mengenal permainan tradisional. 

Sedangkan dari data yang diperoleh dari gambar 4.31, 4.32 dan 4.33 dapat dilihat 

bahwa Game Ensiklo Dolanan mampu menambah pengetahuan dan wawasan anak-

anak mengenai permain tradisional. Selain itu game ini berhasil menumbuhkan 

minat anak-anak untuk membuat sendiri permainan tradisionalnya dan mereka juga 

menjadi semakin tertarik untuk bermain permainan tradisional. 
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Di sisi lain, dalam upaya pelestarian budaya Indonesia Game Ensiklo Dolanan juga 

mampu membuat anak merasa termotivasi untuk ikut melestarikan permainan 

tradisional, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.34. Namun, meskipun minat 

bermain dan motivasi untuk melestarikan telah tumbuh tidak cukup untuk membuat 

anak-anak beralih dari permainan modern, sebagian besar responden menyatakan 

tidak setuju dan ragu-ragu, mereka masih tetap memilih permainan modern 

dibandingkan dengan permainan tradisional, seperti yang ditunjukkan pada gambar 

4.35. 

Selain pernyataan di atas terdapat beberapa kritik dan saran dari 30 responden 

diantaranya adalah: 

1. Game sudah bagus tetapi jumlah permainan tradisionalnya kurang banyak. 

2. Grafis akan jauh lebih menarik jika dibuat 3 Dimensi. 

3. Beberapa game mudah dimainkan dan kurang menantang. 

4. Penggunaan AR membuat game semakin menarik karena dapat melihat 

permainan tradisional yang jarang dilihat.  

  


