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BAB IV 

PEMBAHASAN 
 

4.1 Perancangan Game Teen Society 

Game “Teen Society” adalah game yang dirancang dengan tujuan untuk 

memberikan edukasi remaja mengenai pergaulan yang sehat serta memberikan 

simulasi pemecahan masalah mengenai pergaulan bebas. Perancangan game “Teen 

Society” berupa simulasi mengenai permasalahan yang sering dialami oleh remaja 

dalam kehidupan sehari-hari. Simulasi yang diberikan memiliki unsur lima aspek 

dalam pergaulan sehat yang memiliki misi agar remaja mampu memahami dan 

menyeimbangkan lima aspek tersebut. 

Adapun pokok masalah yang ingin disampaikan penulis melalui penelitian berikut 

ini adalah untuk meningkatkan pemahaman responden mengenai pentingnya aspek 

pergaulan sehat, yaitu: 

1. Aspek finansial, menjelaskan pentingnya menabung dan mengelola keuangan di 

usia remaja, melalui mini game berbelanja di toko dari uang pemberian Nenek. 

2. Aspek sosial, memberikan pembelajaran kepada responden khususnya remaja 

untuk menolong sesama, melalui mini game mengantar Nenek ke pasar. 

3. Aspek emosi, mengajarkan kepada responden untuk belajar mengelola emosi 

dalam menghadapi masalah, melalui mini game kuis mengelola emosi. 

4. Aspek fisik, mengajarkan kepada responden mengenai pentingnya mengatur pola 

hidup yang sehat dengan menghindari mengkonsumsi makanan cepat saji, melalui 

mini game berbelanja makanan yang sehat. 

5. Aspek seksualitas, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada 

remaja mengenai beberapa penyimpangan seksualitas yang harus dihindari, 

melalui mini game kuis tentang persoalan seksualitas yang cenderung sering 

ditemui oleh remaja.
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Sebelum dimulai perancangan game “Teen Society” dilakukan pengumpulan data 

melalui kuesioner pre test dan post test. Kuesioner pre test dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana remaja memahami tentang pergaulan sehat. Kuesioner 

diberikan kepada 30 responden seorang remaja yang berusia antara 11-24 tahun, yang 

dijelaskan pada grafik di bawah ini: 

1) Permasalahan Mengenai Bersosialisasi 

Gambar 4.1 merupakan data responden berdasarkan kesulitan dalam melakukan 

sosialisasi di lingkungan sekitarnya dan pengetahuan responden mengenai cara untuk 

menyikapi kesulitan dalam melakukan proses sosialisasi tersebut.  

  

Gambar 4.1 Kesulitan dalam bersosialisasi 

Sejumlah 6 dari 30 responden menjawab “ya”, bahwa mereka mengalami 

kesulitan dalam melakukan proses sosialisasi (20%). Sedangkan 24 dari 30 responden 

(80%) menjawab “tidak”, mereka tidak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. 

Namun sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan responden dalam 

mengatasi kesulitan yang dialaminya tentang bersosialisasi itu sendiri. Hal ini 

dibuktikan dengan persentase 64% responden menjawab “kurang tahu” mengenai 

cara untuk menyikapi kesulitan dalam bersosialisasi (19 dari 30 responden). 23% 

responden menjawab “tahu” (7 dari 30 responden), 13% responden menjawab “sangat 

tahu” (4 dari 30 responden) dan tidak ada responden yang menjawab “tidak tahu”. 

20%

80%

Kesulitan Dalam 
Bersosialisasi

Ya Tidak

13%

23%

64%

0% 0%

Menyikapi Kesulitan 
Dalam Bersosialisasi

ST

T

KT

TT



36 

 

 

 

Dari kedua pertanyaan pada kuesioner di atas dapat disimpulkan bahwa 

meskipun responden tidak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, namun mayoritas 

responden cenderung kurang mengetahui tentang cara menghadapi kesulitan atau 

permasalahan dalam bersosialisasi itu sendiri.  

2) Pemahaman Responden Mengenai Aspek Pergaulan Sehat 

Gambar 4.2 merupakan data responden tentang pengetahuan mengenai aspek 

dalam pergaulan sehat dan diagram kesulitan yang dialami responden dalam mengelola 

aspek pergaulan sehat.  

 

 

Gambar 4.2 Grafik pemahaman responden tentang aspek pergaulan sehat 
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Berdasarkan analisis data pada Gambar 4.2, diperoleh pernyataan bahwa 

sebagian besar responden telah memahami atau mengetahui tentang aspek pergaulan 

sehat, namun masih mengalami kesulitan dalam mengelola aspek tersebut. Dengan 

memperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:  

Mengenai aspek finansial, bahwa 5 dari 30 responden (17%) menjawab sangat 

tahu jika finansial termasuk dalam aspek pergaulan sehat, 12 dari 30 responden (40%)   

menjawab tahu, 12 dari 30 (40%) responden menjawab kurang tahu, dan 1 dari 30 

responden (3%) menjawab tidak tau mengenai finansial yang termasuk dalam aspek 

pergaulan sehat. Meskipun sebagian besar responden mengetahui, namun responden 

masih mengalami kesulitan dalam mengelola aspek tersebut. Dengan persentase 19 dari 

30 responden (63%) mengalami kesulitan dalam mengelola aspek finansial mereka. 

Sedangkan 11 dari 30 responden (37%) menjawab tidak mengalami kesulitan dalam 

mengelola keuangan. 

Mengenai aspek fisik, bahwa 8 dari 30 responden (27%) menjawab sangat tahu 

mengenai fisik yang termasuk dalam aspek pergaulan sehat, 20 dari 30 responden 

(67%) menjawab tahu, 2 dari 30 responden (7%) menjawab kurang tahu dan tidak ada 

responden yang menjawab tidak tahu mengenai kondisi fisik yang sehat adalah 

termasuk dalam aspek pergaulan sehat. Namun sebagian besar responden masih 

mengalami kesulitan dalam mengelola aspek tersebut. Dengan persentase 19 dari 30 

responden (63%) menjawab “ya”, artinya mereka mengaku sulit dalam mengatur 

asupan makan dengan baik dan juga jarang berolahraga. Sedangkan 11 dari 30 

responden (37%) menjawab tidak mengalami kesulitan dalam mengatur pola makan 

yang baik dan mengatur jadwal berolahraga. 

Mengenai aspek emosi, bahwa 6 dari 30 responden (20%) menjawab sangat 

tahu bahwa emosi yang stabil termasuk dalam aspek pergaulan sehat, 23 dari 30 

responden (77%) menjawab tahu, 1 dari 30 responden (3%) menjawab kurang tahu dan 

tidak ada responden menjawab tidak tau mengenai emosi yang seimbang merupakan 

dalam aspek pergaulan sehat. Namun sebagian besar responden masih mengalami 
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kesulitan dalam mengelola aspek tersebut. Dengan persentase 16 dari 30 responden 

(53%) menjawab “ya”, artinya mereka mengaku kesulitan dalam mengendalikan 

emosinya. Sedangkan 14 dari 30 responden (47%) menjawab “tidak” mengalami 

kesulitan dalam mengendalikan emosi. 

Mengenai aspek sosial, bahwa 9 dari 30 responden (30%) menjawab sangat 

tahu bahwa hubungan sosial merupakan bagian dari aspek dalam pergaulan sehat, 19 

dari 30 responden (63%) menjawab tahu, 2 dari 30 responden (7%) menjawab kurang 

tahu dan tidak ada responden yang menjawab tidak tahu. Namun responden masih ada 

yang mengalami kesulitan dalam mengelola aspek tersebut. Dengan persentase 8 dari 

30 responden (27%) menjawab “ya” atau mengaku kesulitan dalam membagi waktu 

dalam bersosialisasi, sedangkan 22 dari 30 responden (73%) menjawab tidak 

mengalami kesulitan dalam membagi waktu dengan teman maupun keluarga. 

Mengenai aspek seksualitas, bahwa 6 dari 30 responden (20%) menjawab 

sangat tahu tentang seksualitas merupakan aspek dalam pergaulan sehat, 14 dari 30 

responden (47%) menjawab tahu, 10 dari 30 responden (33%) menjawab kurang tahu 

dan tidak ada responden yang menjawab tidak tahu mengenai seksualitas merupakan 

aspek dalam pergaulan sehat. Namun sebagian besar responden masih mengalami 

kesulitan dalam mengelola aspek tersebut. Dengan persentase 22 dari 30 responden 

(73%) menjawab “ya” atau mengaku kesulitan dalam menghadapi penyimpangan 

seksualitas. Sedangkan 8 dari 30 responden (27%) menjawab tidak mengalami 

kesulitan dalam menghadapi penyimpangan seksualitas. 
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4.1.1  Alur Permainan  

Berikut ini merupakan alur dalam game “Teen Society”: 

1. Pertama-tama terdapat pilihan menu kuis, bermain dan informasi. Menu kuis berisi 

scene yang berisi tentang sejumlah pertanyaan yang menyangkut permasalahan 

kehidupan sehari-hari remaja dan hasil akhirnya akan memunculkan nilai atau skor 

yang diperoleh berdasarkan aspek pergaulan sehatnya. Kuis terdiri dari 30 butir 

pertanyaan dengan dua macam pilihan jawaban yang muncul secara acak. Poin 

diperoleh dari pilihan jawaban yang dipilih tersebut menyangkut dalam aspek apa.  

2. Menu Bermain terdapat 4 macam mini game yang pertama game yang menyangkut 

aspek sosial sekaligus finansial, yang kedua game tentang pola hidup sehat, 

selanjutnya game yang berisi kuis mengenai edukasi seksualitas remaja, dan game 

kuis tentang emosi. 

3. Terdapat juga menu informasi yang berisi sekilas info mengenai aspek finansial, 

sosial, emosi, fisik, dan aspek seksualitas. 

a. Game Kuis 

Adapun misi yang harus dicapai dalam game kuis ini adalah: 

1. Pemain harus menjawab pertanyaan terkait kehidupan sehari-hari dengan 2 macam 

pilihan jawaban yang sudah tersedia. 

2. Pemain harus menyeimbangkan 5 aspek dalam pergaulan yang sehat, yaitu aspek 

finansial, sosial, emosi, fisik dan aspek finansial. Hal ini tidak berarti semua aspek 

harus memiliki nilai 100 atau sama rata, melainkan kita bebas memperoleh nilai 

berapapun asalkan tidak di bawah nilai 30 di masing-masing aspeknya.  

3. Apabila salah satu nilai di bawah 30, maka pemain akan diminta untuk memainkan 

mini game terkait aspek yang kurang agar memperoleh poin tambahan sebesar 20.  

4. Pemain harus menyelesaikan 30 pertanyaan yang muncul secara acak sampai 

akhirnya diperoleh nilai atau score kesimpulan dan muncul tips untuk 

menyeimbangkan 5 aspek dalam pergaulan sehat tersebut. 

b. Mini Games 

Dalam game “Teen Society” terdapat 4 macam mini game, yaitu: 
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1. Game Finansial dan Sosial 

Dalam game ini pemain akan diajarkan mengenai pentingnya menolong sesama 

sebagai aspek sosial dan mengatur keuangan untuk belajar menabung.  

Misi: 

 Pemain harus mengantar Nenek ke pasar. 

 Pemain harus menggerakkan mobil angkutan ke kanan maupun ke kiri agar 

tidak tertabrak dan juga harus menghindari kubangan atau rambu-rambu 

jalan.   

 Pemain harus mengumpulkan point minimal 50 dalam waktu 1 menit untuk 

dapat melanjutkan ke game finansial. 

Setelah misi mengantarkan Nenek berhasil, pemain akan mendapatkan uang 

sejumlah 20.000. Dalam game finansial ini pemain akan diajarkan 

mengenai pentingnya mengelola keuangan dengan baik agar tidak boros. 

Misi: 

 Pemain memilih seberapa besar uang yang akan ditabung dari uang 20.000 

yang diperoleh dari Nenek  

 Lalu dengan sisa uang yang sudah ditabung tadi pemain memilih makanan 

maupun minuman jenis apa yang ingin dibelinya. 

2. Game Fisik 

Dalam game ini pemain akan diajarkan mengenai pentingnya mengatur pola hidup 

sehat.  

Misi: 

 Pemain harus terlebih dahulu menjawab soal yang muncul 

 Pemain harus memilih makanan yang muncul secara random, makanan 

yang dipilih adalah makanan yang ada di rak, dan harus yang termasuk 

makanan sehat. Pemain harus menghindari makanan junk food agar poin 

tidak berkurang.  

 Pemain harus mengumpulkan point minimal 50 dalam waktu 1 menit  
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3. Game Seksualitas 

Pada stage ini memberikan gambaran mengenai beberapa kehidupan seksualitas 

remaja.  

Misi: 

 Menjawab pertanyaan tentang beberapa kondisi yang mungkin akan 

dialami dalam kehidupan remaja 

 Gameplay berupa game kuis, pemain memilih jawaban yang menurutnya 

sesuai dengan dirinya. 

4. Game Emosi 

Pada stage ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pemain cenderung 

mengelola emosinya. 

Misi: 

 Pemain harus menjawab pertanyaan tentang bagaimana ia menghadapi 

suatu masalah  

 Gameplay dalam stage ini berupa game kuis, pemain memilih jawaban yang 

menurutnya sesuai dengan dirinya. 
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4.1.2 Alur Game “Teen Society” 

Gambar 4.3 merupakan alur game “Teen Society” yang dimulai dengan 

tampilan menu kuis, bermain dan informasi. Pada menu kuis, pemain diberikan 

sejumlah 30 pertanyaan seputar kehidupan sehari-hari yang nantinya dapat dilihat 

kecenderungan user dalam bergaul berada pada aspek yang lebih menonjol dan aspek 

apa yang kurang. Pada menu bermain terdapat 4 macam mini games yang berkaitan 

dengan 5 aspek pergaulan sehat. 

 

 

Gambar 4.3 Alur game Teen Society
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4.2  Desain Aset Game 

Setelah konsep dan alur game Teen Society dibuat, langkah selanjutnya adalah 

pembuatan desain aset game. Desain aset berbentuk vector 2D yang dibuat 

menggunakan software Adobe Illustrator CS3. Gambar jenis vector memiliki kelebihan 

yaitu kualitas gambar yang tetap baik ketika diperbesar dan tidak kehilangan detail dari 

gambar tersebut. Berikut ini merupakan desain aset dalam game Teen Society. 

4.2.1  GUI (Graphical User Interface) 

Dalam proses pembuatan game, GUI memiliki fungsi untuk berkomunikasi 

antara pemain dengan game yang dimainkan melalui berbagai perintah yang 

dituangkan dalam desain visualisasi [39]. Tabel 4.1 adalah desain icon, tombol, beserta 

fungsinya yang terdapat pada game “Teen Society” yaitu:  

Tabel 4. 1 Tabel button game 

 

Tombol play, digunakan untuk 

memulai permainan. Setelah menekan 

tombol ini akan muncul tampilan 

pilihan menu game. 

 

Tombol menu game, yang terdiri dari 

tombol kuis untuk masuk dan memulai 

game kuis, sedangkan tombol 

informasi untuk melihat penjelasan 

mengenai aspek pergaulan sehat, dan 

tombol bermain untuk masuk kedalam 

konten mini game. 
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Tombol mulai, tombol yang 

digunakan untuk memulai mini game 

yang akan dimainkan.  

 

Tombol kembali, tombol yang 

digunakan untuk mengembalikan ke 

tampilan home/ menu pilihan.  

 

Tombol lanjut/next, tombol yang 

digunakan untuk melanjutkan ke 

tampilan selanjutnya. 

 

Tombol kembali/back, tombol yang 

digunakan apabila ingin melewati 

bagian komik. 

 

Tombol pilihan, tombol yang 

digunakan untuk kembali ke menu 

pilihan ketika sudah selesai 

memainkan mini game. 

 

Tombol tips, tombol yang digunakan 

untuk memunculkan tampilan tips 

tentang pergaulan sehat.  

 

Tombol credits, tombol yang berisi 

credit title dalam pembuatan game 

“Teen Society” 
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Tombol okay, tombol yang digunakan 

untuk menuju ke halaman selanjutnya.  

 

Tombol replay, tombol yang 

digunakan untuk mengulangi 

permainan dalam game yang baru saja 

selesai dimainkan. 

 

Tombol close, tombol untuk menutup 

halaman pop up. 

 

Icon 5 aspek pergaulan sehat.  

 
Icon mini game yang mewakili lima 

aspek dalam pergaulan sehat. Icon ini 

muncul pada menu pilihan bermain.  

 

Button aspek pergaulan bebas pada 

menu informasi. 

 

4.2.2  Tampilan Background Game beserta atributnya 

Tampilan background merupakan desain yang menjadi aspek penting dalam 

proses pembuatan game. Berikut ini merupakan desain tampilan pada game Teen 

Society: 
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1. Kuis 

Pada tampilan game kuis ini adalah dominan warna kuning dan orange yang 

melambangkan kegembiraan dan memiliki sifat toleran, investigatif dan menonjol [40]. 

Berdasarkan hal tersebut warna kuning dipilih untuk menimbulkan kesan kegembiraan 

dan menonjol, agar informasi yang disampaikan mudah dipahami. Gambar 4.4 

merupakan tampilan background game kuis beserta atributnya: 

 

  

Gambar 4.4 Tampilan game kuis 

2. Sosial dan Finansial 

Game sosial menggambarkan lokasi di jalan raya yang diceritakan pemain sedang 

menemani Nenek di dalam mobil angkutan umum. Gambar 4.5 merupakan tampilan 

background game sosial dan finansial beserta dengan atributnya: 

  

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan game sosial 
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Serta berikut ini merupakan tampilan background pada game finansial yaitu 

tentang menabung dan berbelanja. Pada background di bawah ini menampilkan rak 

makanan dan minuman yang ada di dalam toko beserta atributnya. Seperti dapat dilihat 

pada gambar 4.6 berikut ini: 

 

Gambar 4.6 Tampilan game finansial 

3. Fisik 

Pada background di bawah ini menampilkan rak makanan yang ada di dalam toko, 

karena pada stage ini menggambarkan pemain sedang memilih makanan yang sehat. 

Gambar 4.7 merupakan tampilan background game fisik beserta atributnya: 

 

Gambar 4.7 Tampilan game fisik 
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4. Emosi dan Seksualitas 

Pada Gambar 4.8 merupakan tampilan background pada game emosi dan 

seksualitas yang berupa kuis dengan memunculkan beberapa macam pertanyaan yang 

berhubungan dengan emosi dan seksualitas remaja. Pada stage game ini tampilan 

background dibuat simpel dan cerah dengan terdapat kolom sebagai tempat untuk soal 

dan button untuk pilihan jawaban.   

 

 

Gambar 4.8 Tampilan mini game emosi dan seksualitas 

4.2.3  Asset Pelengkap Game 

Asset pelengkap merupakan asset penunjang pada setiap stage game Teen 

Society. Berikut ini merupakan aset pelengkap berupa tampilan tutorial, pop up, credit, 

ikon game dan slider timer: 

1. Tampilan tutorial 

Pada halaman ini berisi intruksi dalam bermain game serta penjelasan mengenai 

fungsi-fungsi button yang tersedia pada game itu sendiri, seperti informasi cara 

bermain, informasi durasi, score, dan fungsi button. Apabila pemain sudah cukup 
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mengerti maka pemain dapat menekan tombol mulai. Gambar 4.9 merupakan desain 

tampilan tutorial pada game kuis. 

 

Gambar 4.9 Tampilan tutorial game kuis 

Sedangkan Gambar 4.10 merupakan tampilan tutorial pada game sosial dan game 

fisik yang berisi cara bermain dan jumlah score yang harus dicapai. 

 

Gambar 4.10 Tampilan tutorial mini game 

2. Pop up 

Tampilan pop up akan muncul pada suatu keadaan tertentu, seperti pop up game 

selesai, pop up kalah, pop up uang yang tidak cukup, pop up yang berisi informasi 
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singkat, maka secara otomatis game akan menimbulkan efek berhenti sejenak dan 

menampilkan halaman baru yaitu pop up itu sendiri.  

Gambar 4.11 merupakan desain atribut pop up yang muncul pada saat game kuis 

dan pemain memperoleh poin di bawah 30. Misalnya pada aspek finansial pemain 

terlalu boros dan poin sudah di bawah 30, maka akan muncul peringatan berupa pop 

up seperti pada tampilan di bawah ini. 

 

Gambar 4.11 Tampilan pop up peringatan 

Gambar 4.12 merupakan tampilan pop up informasi yang berisi penjelasan 

singkat mengenai 5 aspek dalam pergaulan sehat. Pop up berikut muncul ketika button 

atau icon pada 5 aspek pergaulan sehat di klik.  

 

Gambar 4.12 Tampilan pop up informasi 

Gambar 4.13 merupakan tampilan button tips yang diperoleh ketika pemain 

selesai memainkan game kuis. Dan tampilan pop up tips secara keseluruhan yang 

muncul setelah button tips diklik. 

 

 



51 

 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan pop up tips   

Berikut ini merupakan desain asset yang terdapat pada mini game yang 

berhubungan dengan kondisi fisik. Gambar 4.14 merupakan desain pop up yang 

muncul apabila pemain memilih makanan yang kurang sehat atau makanan junk food. 

Selain pemain akan mendapatkan peringatan berupa pop up ini maka poin juga akan 

berkurang.  

 

Gambar 4.14 Tampilan pop up makanan yang dilarang 

Gambar 4.15 merupakan tampilan pelengkap ketika player dengan tepat memilih 

makanan yang sehat dan maka player akan memperoleh poin tambah, sedangkan di 

sebelah kanan merupakan tanda silang yang menandakan bahwa makanan yang dipilih 

tidak tepat.  

 

Gambar 4.15 Tampilan benar dan salah 

Pada Gambar 4.16 adalah tampilan pop up kalah atau pemain memperoleh poin 

yang kurang dari yang telah ditentukan. Maka pilihan selanjutnya adalah untuk 

mengulang bermain atau kembali ke menu utama.  
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Gambar 4.16 Tampilan pop up kalam dalam mini game 

Gambar 4.17 merupakan tampilan pop up menang atau pemain berhasil 

menyelesaikan misi dalam game tersebut. Berupa pop up berhasil menyelesaikan misi 

pada game sosial, pop up berhasil menyelesaikan misi finansial dan pop up berhasil 

menyelesaikan misi fisik. Apabila misi dalam game tersebut berhasil maka aka nada 

informasi sebagai berikut. 

 

Gambar 4.17 Tampilan berhasil menyelesaikan misi 

Pada Gambar 4.18 adalah tampilan pop up yang terdapat pada game finansial yang 

berkaitan dengan mengatur keuangan. Berikut ini merupakan pop up yang muncul 

ketika uang yang dimiliki tidak cukup untuk membeli sesuatu. Gambar 4.18 akan 

muncul dalam waktu hanya 5 detik kemudian akan hilang. 
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Gambar 4.18 Tampilan failed 

Pada background pop up di bawah ini adalah tampilan pop up untuk tips pada game 

emosi dan seksualitas. Tampilan pop up ini muncul pada saat sudah memilih jawaban 

di setiap pertanyaannya. Apabila pemain sudah selesai memahaminya maka dengan 

menekan button OK maka pop up nya akan hilang. Gambar 4.19 merupakan tampilan 

pop up tips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan untuk pop up tips 

Gambar 4.20 merupakan desain asset yang menampilkan tips untuk hidup sehat 

yang muncul setelah permainan fisik selesai dimainkan.  
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Gambar 4.20 Tampilan aset tips hidup sehat 

3. Ikon Game 

Ikon pada game Teen Society merupakan penanda audience untuk membuka game 

dan memainkannya. Ukuran pembuatan ikon adalah 72 x 72 px, dengan resolusi 

gambar medium atau 300 ppi, format gambar .png. Gambar 4.21 merupakan tampilan 

icon game Teen Society. 

 

Gambar 4.21 Icon game Teen Society 

4. Slider Timer 

Gambar 4.22 merupakan desain slider timer untuk membatasi lamanya waktu 

bermain. Timer ini terdapat pada game sosial yang mengantar Nenek ke pasar dan game 

fisik yang memilih makanan sehat. Lamanya waktu bermain adalah 60 detik dan bagian 

slider akan bergerak secara horizontal mengikuti waktu yang terus berjalan. Dan di 

sebelah kanan terdapat papan skor.   

 

Gambar 4.22 Tampilan slider timer dan skor
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5. Halaman Credit  

Halaman credit menampilkan nama-nama yang telah terlibat dalam proses 

pembuatan game Teen Society, diantaranya adalah dosen pembimbing serta 

narasumber. Selain itu juga terdapat keterangan sumber audio serta sumber gambar 

yang digunakan dalam game. Seperti pada Gambar 4.23 berikut ini. 

 
Gambar 4.23 Tampilan kredit
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4.3 Pemrograman Game 

Setelah proses pembuatan aset desain terpenuhi, maka langkah selanjutnya 

dalam proses pembuatan game adalah proses pemrograman. Aset desain digarbungkan 

sesuai alur game dengan sekumpulan perintah berupa script hingga terbentuk game 

yang dapat dimainkan. Software yang digunakan dalam proses pembuatan game “Teen 

Society” adalah menggunakan Unity versi 5.1.1, sedangkan untuk coding script 

menggunakan software MonoDevelop dengan bahasa pemrograman C#. Berikut ini 

merupakan beberapa proses pemrograman pada game “Teen Society”: 

1) Script next scene pada play menu utama 

Pada tampilan menu utama game Teen Society terdapat button play untuk memulai 

permainan. Setelah itu akan muncul scene tampilan menu game. Gambar 4.24 

merupakan tampilan menu utama game dan tampilan main menu. 

   

Gambar 4.24 Tampilan menu utama game 

Button play tersebut menjalankan fungsi next scene untuk proses berpindah pada 

tampilan/ halaman selanjutnya. Berikut ini merupakan script untuk next scene pada 

button play: 
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public class cover1: MonoBehaviour { 
public void infoo() { 

 Application.LoadLevel ("menu"); 
} 
public void bermain() { 

 Application.LoadLevel ("Bermain"); 
} 

} 

Gambar 4.25 Tampilan script menu utama 

Application.LoadLevel ("namascene") merupakan fungsi untuk berpindah pada 

scene yang dituju, di dalam tanda kurung merupakan nama scene yang akan dituju, 

penulisan nama scene harus tepat dan menggunakan tanda petik dua (“).  

2) Script menampilkan canvas baru pada scene yang sama 

Pada tampilan menu utama terdapat button credit. Tampilan kredit merupakan satu 

canvas tersendiri yang ada pada scene yang sama dengan menu utama. Gambar 4.26 

merupakan tampilan credit pada Game Teen Society. 

 

Gambar 4.26 Tampilan pop up credit 

Dalam satu scene terdapat beberapa canvas yang dapat dimunculkan dan juga dapat 

disembunyikan. Untuk dapat menampilkan canvas tertentu pada satu scene yang sama 

berikut ini merupakan script untuk menampilkan canvas baru: 
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public class cover1: MonoBehaviour { 
public Canvas page1,page2,credit;  

 public void toPage2(){ 
  page2.gameObject.SetActive (true); 
  page1.gameObject.SetActive (false); 
 } 
 public void kredit (){ 
  page2.gameObject.SetActive (false); 
  credit.gameObject.SetActive (true); 
 } 
 public void close(){ 
  credit.gameObject.SetActive (false); 
  page1.gameObject.SetActive (true); 
 } 
} 

Gambar 4.27 Script menampilkan canvas baru 

Pada Gambar 4.27 Script public void adalah fungsi untuk mengaktifkan UI canvas 

baru. Sebelum fungsi tersebut dijalankan, maka terlebih dahulu harus mengenalkan 

nama canvasnya dulu di atas, dengan penulisan public Canvas page1,page2,credit. Untuk 

mengaktifkan canvas  namacanvas.gameObject.SetActive (true). Sedangkan untuk 

menyembunyikan canvas dengan  namacanvas.gameObject.SetActive (false); 

3) Script penambahan sound 

Pada game Teen Society penambahan sound diletakkan pada scene awal yaitu pada 

tampilan menu play. Gambar 4.28 merupakan script untuk menambahkan sound: 

public class BgSound: MonoBehaviour { 
// mengenalkan nama variabel 

 private static BgSound instance = null; 
 public AudioSource Sound; 

public static BgSound Instance {get{ 
   return instance; 
  } 
 } 
 void Awake(){ 
 
  if (instance != null && instance != this) { 
   Destroy (gameObject); 

return; 
  } else { 
   instance = this; 
  } 
  DontDestroyOnLoad (gameObject); 
 } 
} 

Gambar 4.28 Script penembah score 

4) Membuat Fungsi Script Random Soal Pada Game Kuis 
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Pada game kuis terdapat 30 jenis pertanyaan yang akan dijawab oleh player. Agar 

pertanyaan tersebut hanya akan muncul sekali dan secara acak menggunakan script 

random soal dengan mengenalkan soal dan button jawaban sebagai gameObjek dalam 

bentuk array karena jumlah soal lebih dari satu. Kemudian membuat public bool [] 

(array bool) untuk memeriksa soal yang sudah muncul akan memiliki kode/tanda 1 dan 

0 untuk soal yang belum keluar. Gambar 4.29 merupakan tampilan game play random 

soal.  

     

Gambar 4.29 Tampilan random soal game kuis 

Sebelumnya terlebih dahulu membuat canvas yang berisi soal dan button 

pilihan jawaban yang kemudian dimasukkan ke dalam Hierarchy pada elemen soal dan 

button soal. Berikut ini merupakan script beserta tampilan Unity yang telah di input 

pada variable soal dan button soal: 

public class SoalScene1: MonoBehaviour { 

public GameObject [] soal; 

public GameObject[] buttonSoal; 

public bool [] cek; 

public bool[] cekSoal; 
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 public void randSoal(){ 
  int acak; 
  do 
  { 
   acak = Random.Range(0, soal.Length); 
  } while (cekSoal[acak]); 
  cekSoal[acak] = true; 
   
  for (int i = 0; i < soal.Length; i++) 
  { 
   soal[i].SetActive(false); 
   buttonSoal[i].SetActive(false);  
  } 
  soal[acak].SetActive(true); 
  buttonSoal[acak].SetActive(true); 

 } 

Gambar 4.30 Script random soal 

Gambar 4.31 merupakan tampilan proses pemrograman pada Unity dan pada 

script di atas digunakan untuk membuat soal muncul secara random serta hanya 

keluar satu kali. CekSoal merupakan nama variabel boolean untuk memeriksa 

apakah soal dari 1-30 sudah pernah keluar atau belum. Pada tampilan Unity 

CekSoal akan memunculkan chechbox bool soal yang sudah pernah muncul. 

 

Gambar 4.31 Tampilan unity random soale 

5) Membuat Fungsi Score Pada Game Kuis 

Pada soal game kuis sistem permainannya ialah dengan memilih jawaban sesuai 

dengan pengalaman sehari-hari. Pada jawaban yang dipilih memiliki poin atau nilai 
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yang berkaitan dengan aspek pergaulan sehat. Untuk dapat membuat poin dalam lima 

aspek pergaulan sehat dapat bertambah maupun berkurang penulis menggunakan 

variabel public static integer seperti pada Gambar 4.32 di bawah ini. 

public class SoalScene1: MonoBehaviour { 
  
 public static int finansial=50; 
 public static int sosial=50; 
 public static int fisik=50; 
 public static int emosi=50; 

 public static int sex=50; 

public Text score_finansial; 
 public Text score_sosial; 
 public Text score_fisik; 
 public Text score_emosi; 
 public Text score_sex; 
 //mulai soal 
 public void A1(){ //ulang tahun 
  sosial += 5; 
  score_sosial.text = "" + sosial; 
  emosi -=5; 
  score_emosi.text = "" + emosi; 
  cekSelesai(); 
 } 
 public void B1(){ 
  sosial += 5; 
  score_sosial.text = "" + sosial; 
  finansial -= 5; 
  score_finansial.text = "" + finansial; 
  emosi += 3; 
  score_emosi.text = "" + emosi; 
  cekSelesai(); 
 } 
 public void A2(){//menyisihkan uang 
  finansial -= 3; 
  score_finansial.text = "" + finansial; 
  cekSelesai(); 
 } 
 public void B2(){ 
  finansial += 5; 
  score_finansial.text = "" + finansial; 
  cekSelesai(); 
 } 
 public void A3(){//jalan jalan sepulang sekolah 
  sosial -= 5; 
  score_sosial.text = "" + sosial; 
  fisik -= 3; 
  score_fisik.text = "" + fisik; 
  cekSelesai(); 
 } 
 public void B3(){ 
  finansial -= 5; 
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  score_finansial.text = "" + finansial; 
  sosial += 5; 
  score_sosial.text = "" + sosial; 
  fisik +=3; 
  score_fisik.text = "" + fisik; 
  cekSelesai(); 
 } 
 public void A4(){//uang 50rb  
  finansial += 5; 

  score_finansial.text = "" + finansial; 
  emosi -= 5; 
  score_emosi.text = "" + emosi; 
  cekSelesai(); 
 } 
 public void B4(){ 
  emosi += 3; 
  score_emosi.text = "" + emosi; 
  sosial += 5; 
  score_sosial.text = "" + sosial; 
  cekSelesai(); 
 } 
 public void A5(){//sepatu bermerek 
  emosi -= 5; 
  score_emosi.text = "" + emosi; 
  finansial -= 5; 
  score_finansial.text = "" + finansial; 
  cekSelesai();   
 } 
 public void B5(){ 
  emosi += 5; 
  score_emosi.text = "" + emosi; 
  cekSelesai(); 

 } 

} 

Gambar 4.32 Script fungsi penambah score 

Pada posisi awal saat pemain memainkan game kuis semua poin pada kelima aspek 

adalah 50 oleh sebab itu pada saat mengenalkan variabel nama aspek di atas penulis 

membuat nama aspek sama dengan 50.  A dan B adalah nama fungsi pada button soal. 

Selain itu apabila pemain mendapat nilai/poin di salah satu aspek dalam pergaulan 

sehat di bawah 30 maka pemain mendapatkan hukuman untuk bermain mini game yang 

berhubungan dengan aspek yang kurang tersebut. Seperti pada Gambar 4.33 di bawah 

ini. 

public class SoalScene1: MonoBehaviour { 
public static int finansial=50; 
public static int sosial=50; 
public static int fisik=50; 
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public static int emosi=50; 
public static int sex=50; 

void peringatan(){ 
  if (finansial < 30) { 
   hukuman1.enabled = true; 
   PlayerPrefs.SetInt ("nilaiFinansial", 1); 
   PlayerPrefs.Save (); 
  } else if (fisik < 30) { 
   hukuman3.enabled = true; 
   PlayerPrefs.SetInt ("fisik", 1); 
   PlayerPrefs.Save (); 
  } else if (emosi < 30) { 
   hukuman4.enabled = true; 
   PlayerPrefs.SetInt ("emosi", 1); 
   PlayerPrefs.Save (); 
  } else if (sex < 30) { 
   hukuman2.enabled = true; 
   PlayerPrefs.SetInt ("sex", 1); 
   PlayerPrefs.Save (); 
  } else if (sosial < 30) { 
   hukuman5.enabled = true; 
   PlayerPrefs.SetInt ("sosial", 1); 
   PlayerPrefs.Save (); 
  } 

 } 

Gambar 4.33 Script peringatan poin di bawah 30 

Pada script di atas fungsi PlayerPrefs.SetInt dan PlayerPrefs.Save digunakan untuk 

menyimpan jumlah nilai pada variabel nilai finansial, emosi, fisik, seksualitas maupun 

sosial sebelumnya.  

Dan Gambar 4.34 merupakan tampilan pop up peringatan yang muncul ketika 

pemain memperoleh nilai di bawah 30. Setelah pemain memainkan game tersebut 

maka poin akan bertambah 20. Berikut ini merupakan script untuk menambahkan 

nilai/poin yang diletakkan pada button scene game yang harus dimainkan. 

public class mineral: MonoBehaviour { 
public void button(){ 
 SoalScene1.finansial += 20; 
 PlayerPrefs.SetInt ("closesavee5",1); 
 PlayerPrefs.Save (); 
 Application.LoadLevel("Soal"); 
 } 
} 

Gambar 4.34 Script Player Pref penambah score 
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Gambar 4.35 Tampilan pop up peringatan 

6) Membuat Fungsi Controller Mobil Pada Game Racing Mengantar Nenek Ke 

Pasar 

Pada game sosial mengantar Nenek ke pasar ini pemain mengendalikan mobil 

angkutan umum dengan menekan button kanan dan kiri. Agar mobil dapat bergeser 

maka harus menggunakan komponen.velocity untuk menggerakkan sebuah objek. 

Gambar 4.36 merupakan tampilan script lebih lengkapnya. 

public class carController: MonoBehaviour { 
 public float carSpeed; 
 public float maxPos = 0.89f; 
 
 Vector2 position; 
 public uiManager ui;  
 bool currntPlatFromAndroid = false; 
 Rigidbody2D rb; 
 void Awake (){ 
 #if UNITY_ANDROID  
   currntPlatFromAndroid = true; 
 #else  
   currntPlatFromAndroid = false; 
 #endif 
 rb = GetComponent <Rigidbody2D> (); 
 currntPlatFromAndroid = true; 
 } 
 // Use this for initialization 
 void Start () { 
  //ui = GetComponent<uiManager> (); 
  position = transform.position; 
  if (currntPlatFromAndroid == true) { 



65 

 

 

   Debug.Log ("Android"); 
  }  
  else { 
   Debug.Log ("Windows"); 
  } 
 } 
 // Update is called once per frame 
 void Update () { 
  if (currntPlatFromAndroid == true) { 
  } else { 
 
   position.x += Input.GetAxis ("Horizontal") * carSpeed * 
Time.deltaTime; 
   position.x = Mathf.Clamp (position.x, -1.3f, 1.28f); 
   transform.position = position; 
  } 
  position = transform.position; 
  position.x = Mathf.Clamp (position.x, -1.3f, 1.28f); 
  transform.position = position; 
 } 
 void OnCollisionEnter2D (Collision2D col){ 
  if (col.gameObject.tag == "enemy1") { 
   Destroy (col.gameObject); 
   //ui.gameOverActivated(); 
   uiManager.nilai = -3;  //apabila karakter kena musuh nilai -3 
  } 
 } 
//untuk button menggerakkan mobil 
 public void MoveLeft (){    //KE KIRI 
  rb.velocity = new Vector2 (-carSpeed, 0); 
 } 
 public void MoveRight (){   //KE KANAN 
  rb.velocity = new Vector2 (carSpeed, 0); 
 } 
 public void SetVelocityZero (){ 
  rb.velocity = Vector2.zero; 
 } 
} 

Gambar 4.36 Script controller mobil dapt digerakkan 

7) Membuat Randon Enemy, Makanan Pada Game Racing Mengantar Nenek ke 

Pasar dan Game Fisik Makanan Sehat 

Dalam game racing mengantar Nenek ke pasar dan game tentang memilih makanan 

sehat memiliki fungsi yang sama yaitu random Objek. Untuk menciptakan musuh atau 

makanan yang muncul secara random pada saat keluar, penulis menggunakan script 

delay timer untuk memberi jeda atau jarak objek yang akan keluar dan random.range 

fungsi untuk memberikan range/batasan objek yang akan keluar. Objek musuh yang 
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sudah dimasukkan ke dalam Hierarchy ditambahkan box collider dan rigidbody 2D 

dengan menonaktifkan is kinematic nya. 

public class carSpawner: MonoBehaviour { 
 // Untuk mengenalkan gameObjek nama mobilya 
 public GameObject[] cars;  // Objek enemy car lebih dari 1 
 int carNo; 
 public float maxPos = 0.93f; 
 public float delayTimer= 1f; 
 float timer; 
 // Use this for initialization 
 void Start () { 
  timer = delayTimer; 
 } 
 // Update is called once per frame 
 void Update () { 
  timer -= Time.deltaTime; 
  if (timer <= 0) { 
 // Untuk mengatur posisi mobil musuh 

Vector3 carPos = new Vector3 (Random.Range (-0.93f, 0.93f), 
transform.position.y, transform.position.z); 

carNo = Random.Range (0,6);  
   Instantiate (cars[carNo], carPos, transform.rotation); 
   timer= delayTimer;}}} 

Gambar 4.37 Script random objek 

Gambar 4.38 merupakan tampilan game racing dengan objek enemy dan 

makanan yang muncul secara random.  

  

Gambar 4.38 Tampilan random objek 
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8) Membuat Fungsi Tab Button Pada Memilih Makanan di Game Fisik 

Pada game fisik misinya adalah pemain harus memilih jenis makanan sehat dengan 

menyesuaikan makanan yang muncul secara acak di kolom bawah. Untuk dapat 

memilih makanan yang sesuai dengan gambar yang muncul, pemain harus menekan 

atau tab gambar makanan yang ada di rak. Script yang digunakan dengan dengan sistem 

OnTriggerEnter2D untuk menyesuaikan nama makanan dengan button yang di pilih/di 

tab. Setelah pemain dapat memilih gambar dengan benar maka akan muncul pop up 

centang, sedangkan apabila salah maka muncul tanda silang. Gambar 4.39 ini 

merupakan tampilan scriptnya. 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
public class scriptMuncul: MonoBehaviour { 
 public GameObject [] check; 
 public GameObject gameover; 
 public GameObject gift; 
 public Canvas dokter; 
  public int buttoni; 
 int score; 
 public Text skor; 
 public Text skor1; 
 public string nama; 
 public Animator reword; 
 public float timer1; 
 public Slider loadingtimer1; 
 // Use this for initialization 
 void Start () { 
  score = 0;   
  gameover.gameObject.SetActive(false); 
 } 
 // Update is called once per frame 
 void Update () { 
  timer1 -= Time.deltaTime; 
  loadingtimer1.value = timer1; 
  if (loadingtimer1.value == 0 && score <=25) { 
   Debug.Log("Game Over"); 
 
   gift.gameObject.SetActive(true); 
   //reword.enabled = true; 
   skor1.text = "\n"+score; 
  } 
  if (score >=25 && loadingtimer1.value == 0){ 
   Debug.Log("Selamat"); 

gameover.gameObject.SetActive(true); 
} 

 } 



68 

 

 

// public void untu button pada makanan yang akan di tab  
public void sandwith(){ 
  if (nama =="supermarketAsset_4(Clone)") { 
  Debug.Log("Benar"); 
  check [0].SetActive (true); 
  score +=5; 
  skor.text = "POIN:\n"+ score; 
  check [1].SetActive (false); 
 } else { 
  check [0].SetActive (false); 
  check [1].SetActive (true); 
  score -=5; 
  skor.text = "POIN:\n"+ score; 
  Debug.Log("Salah"+ nama); 
 } 
} 
public void burger(){ 
  if (nama =="burger(Clone)") {      
  Debug.Log("Benar"); 
  check [2].SetActive (true); 
  score -=5; 
  skor.text = "POIN:\n"+ score; 
  check [1].SetActive (false); 
 } else { 
  check [0].SetActive (false); 
  check [1].SetActive (true); 
  score -=5; 
  skor.text = "POIN:\n"+ score; 
  Debug.Log("Salah"+ nama); 
 }  
} 
public void jus(){ 
  if (nama =="jus(Clone)") { 
  Debug.Log("Benar"); 
  check [0].SetActive (true); 
  score +=5; 
  skor.text = "POIN:\n"+ score; 
  check [1].SetActive (false); 
 } else { 
  check [0].SetActive (false); 
  check [1].SetActive (true); 
  score -=5; 
  skor.text = "POIN:\n"+ score; 
  Debug.Log("Salah"+ nama); 
 } } 
 
public void tips(){ 
 Application.LoadLevel("Tipsdokter"); 
 } 
public void tips2(){ 
 Application.LoadLevel("Tipsdokter2"); 
 } 
public void menu (){ 

Application.LoadLevel("Tipsdokter");} 



69 

 

 

void OnTriggerEnter2D(Collider2D other){ 
 nama= other.name; 
 } 

} 

Gambar 4.39 Script tab button 

Public void di atas merupakan nama fungsi yang nantinya dimasukkan pada 

button setiap makanan. Jadi apabila nama collider yang ditab sama dengan void sesuai 

nama makanannya maka akan memunculkan check dan score bertambah 5. Gambar 

4.40 merupakan tampikan tab pada game fisik.  

  

Gambar 4.40 Tampilan tab button 

9) Membuat Sistem Perhitungan Uang Pada Game Finansial 

Pada game finansial pemain diberikan pertanyaan mengenai pengelolaan uang 

seperti tentang seberapa besar uang yang akan ditabung, minuman dan makanan apa 

yang ingin dibeli. Untuk dapat menampilkan total uang yang dimiliki pemain setelah 

melakukan pengeluaran maka menggunakan script berikut ini. 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
public class mineral: MonoBehaviour { 
 public static int tabung1 = 10000; 
 public static int tabung2 = 5000; 
 public static int tabung3 = 4000; 
 public static int tabung4 = 2500; 
 public static int uang; 
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 public static int air = 3000; 
 public static int soda = 7000; 
 public static int susu = 6000; 
 public static int jus = 7000; 
 public static int rotipisang = 3000; 
 public static int burger = 8000; 
 public static int singkong = 4000; 
 public static int kentang = 6000; 
 public static int sisa,UpdateSisa; 
 public Button next; 
 string mimic,maem; 
 bool click1; 
 
 public Text sisaText; 
 public Text sisaText2; 
 public Canvas Menabung; 
 public Canvas tkMakanan; 
 public Canvas tkMinuman; 
 public Canvas Cankesimpulan; 
 public Canvas Failed; 
 
 int ekonomi; 
 void Start () { 
  click1 = false; 
  uang = 20000; 
 } 
 void update (){ 
 public void fung_kesimpulan(){ 
  Cankesimpulan.enabled = true; 
  kesimpulan_text.text = "" + kesimpulan; 
 } 
 public void fail(){ 
  Failed.enabled = false; 
  tkMakanan.enabled = true; 
 } 
 public void bttnMineral(){ 
  click1 = true;  
  Debug.Log (click1); 
 } 
 public void nabung_setengah(){ 
  uang -= tabung1; 
  sisaText2.text = "" + uang;  
  Menabung.enabled = false; 
  tkMinuman.enabled = true; 
 } 
 public void nabung_seperempat(){ 
  uang -= tabung2; 
  sisaText2.text = "" + uang;  
  Menabung.enabled = false; 
  tkMinuman.enabled = true; 
   
 } 
 public void bttn_Mineral2(){ 
  uang -= air; 
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  sisaText2.text = "" + uang;  
  tkMakanan.enabled = true; 
  tkMinuman.enabled = false; 
  mimik = "mineral"; 
 } 
 public void bttnSoda2(){ 
  uang -= soda; 
  sisaText.text = "" + uang; 
  tkMakanan.enabled = true; 
  tkMinuman.enabled = false; 
  mimik ="pepsi"; 
 } 
 public void bttnSusu(){ 
  uang -= susu; 
  sisaText.text = "" + uang; 
  tkMakanan.enabled = true;  
  tkMinuman.enabled = false; 
  mimik = "susu"; 
 } 
 public void bttnKentang(){ 
   if (uang > kentang) { 
   uang -= kentang; 
   sisaText.text = "" + uang; 
 
   maem = "kentang"; 
   fung_kesimpulan (); 
   tkMinuman.enabled = false; 
   tkMakanan.enabled = false; 
  } 
  else if (uang < kentang || uang != kentang) { 
   Failed.enabled = true; 
  } 
 } 
  
} 

Gambar 4.41 Script perhitungan uang 

Failed adalah nama variabel berisi pop up yang muncul ketika akan beli sesuatu 

namun uangnya tidak cukup. Gambar 4.42 merupakan tampilan game finansial yang 

merupakan simulasi pemain mengatur pengeluaranya. 
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Gambar 4.42 Tampilan game finansial 

10) Membuat Mini Kuis pada Game Seksualitas dan Emosi 

Pada mini game ini pemain diberikan pertanyaan simulasi mengenai pemecahan 

masalah terkait dengan aspek seksualitas dan emosi. Pemain harus menyelesaikan 

beberapa pertanyaan kemudian akan memunculkan pop up berupa kiat-kiat maupun 

nasihat sebagaimana seharusnya dilakukan oleh mereka. Untuk menampilkan beberapa 

pertanyaan tersebut menggunakan script GameObject.SetActive yang akan 

dihubungkan pada button pilihan jawaban. 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
public class KuizSex: MonoBehaviour { 
 // Update is called once per frame 
 public void jawab1a(){ 
  jawaban1a.gameObject.SetActive (true); 
  skor += 5; 
  soal2.gameObject.SetActive (true); 
 } 
 public void jawab1b(){ 
  jawaban1b.gameObject.SetActive (true); 
  soal2.gameObject.SetActive (true); 
 } 

public void jawab2a(){ 
 jawaban2a.gameObject.SetActive (true); 
  skor += 5; 
 soal3.gameObject.SetActive (true); 
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 } 
 public void jawab2b(){ 
  jawaban2b.gameObject.SetActive (true); 
  soal3.gameObject.SetActive (true); 
 } 
 public void kesimpulan (){ 
  if (skor > 17){ 
  ksmpl ="Orang menjadi mulia bukan karena keturunannya, tetapi karena 
perbuatannya.(Zone Albert)"; 
  } 
  else if (skor >=9){ 
   ksmpl="Cinta itu bagaikan api, cinta tidak boleh dipermainkan, sebab 
jika dipermainkan, cinta akan membakar diri kita sendiri. (Bertrand Russel)"; 
  } 
  else if (skor >=0){ 
   ksmpl="Ragu-ragulah pada siapapun, namun jangan sekali-kali 
meragukan diri sendiri. (Bovee)"; 
  } 
  textKes.text = "" + ksmpl; 
  if (skor > 17) { 
   star1.gameObject.SetActive(false); 
   soal2.gameObject.SetActive(false); 
   soal3.gameObject.SetActive (false); 
   soal4.gameObject.SetActive(false); 
   soal5.gameObject.SetActive (false); 
 
  } 
  else { 
   starSalah1.gameObject.SetActive(true); 
   soal2.gameObject.SetActive(false); 
   soal3.gameObject.SetActive (false); 
   soal4.gameObject.SetActive(false); 
   soal5.gameObject.SetActive (false); 
  } 
  if (skor >= 9) { 
   star2.gameObject.SetActive(true); 
   soal2.gameObject.SetActive(false); 
   soal3.gameObject.SetActive (false); 
   soal4.gameObject.SetActive(false); 
   soal5.gameObject.SetActive (false); 
  } 
  else { 
   starSalah2.gameObject.SetActive(true); 
   soal2.gameObject.SetActive(false); 
   soal3.gameObject.SetActive (false); 
   soal4.gameObject.SetActive(false); 
   soal5.gameObject.SetActive (false); 
  } 
 
  if (skor >= 0) { 
   star3.gameObject.SetActive(true); 
   soal2.gameObject.SetActive(false); 
   soal3.gameObject.SetActive (false); 
   soal4.gameObject.SetActive(false); 
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   soal5.gameObject.SetActive (false); 
  } else { 
   starSalah3.gameObject.SetActive(true); 
   soal2.gameObject.SetActive(false); 
   soal3.gameObject.SetActive (false); 
   soal4.gameObject.SetActive(false); 
   soal5.gameObject.SetActive (false); 
  } 
 } 
 public void pupop1(){ 
  pop1.gameObject.SetActive (false); 
 } 
 public void pupop2(){ 
  jawaban1b.gameObject.SetActive (false); 
 } 

Gambar 4.43 Script mini game kuis 

Pada tampilan script Gambar 4.43 digunakan fungsi if untuk membuat sistem 

bintang sebagai penilaian terhadap pertanyaan yang telah dikerjakan. Gambar 4.44 

merupakan tampilan game seksualitas dan emosi dengan disertai sistem bintang di 

akhir permainan.  

   

 

Gambar 4.44 Script game kuis emosi dan seksualitas
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4.4 Hasil Penelitian 

 Setelah proses perancangan game selesai, langkah selanjutnya adalah dilakukan 

uji coba dengan metode kuesioner post test untuk mengetahui penilaian responden 

mengenai pengaruh game Teen Society dalam memberikan edukasi mengenai 

pergaulan yang sehat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh 30 responden 

berusia 11-24 tahun di wilayah Semarang. Gambar 4.45 merupakan pengelompokan 

data responden berdasarkan jenis kelamin, persentase responden laki-laki adalah 23% 

(7 dari 30 responden) dan persentase responden perempuan adalah 77% (23 dari 30 

responden). 

 

Gambar 4.45 Grafik jenis kelamin responden 

Dari hasil survei yang sudah didapatkan melalui kuesioner pre test menyatakan 

mereka masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan, mengatur pola hidup 

sehat, mengelola emosi, menghadapi penyimpangan seksualitas serta kesulitan dalam 

membagi waktu dengan teman maupun keluarga. Gambar 4.46 merupakan grafik 

tentang kesulitan responden dalam mengelola aspek pergaulan sehat: 

 

77%
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Jenis Kelamin Responden

Perempuan Laki-laki
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Gambar 4.46 Data kesulitan responden dalam mengelola aspek pergaulan sehat sebelum bermain game 

 

Gambar 4.47 Pemahaman responden memahami aspek pergaulan sehat setelah bermain game 

Berdasarkan Gambar 4.47, dapat diketahui adanya dampak yang dirasakan oleh 

30 responden setelah bermain game Teen Society. Mengenai aspek finansial, bahwa 

pada awal mulanya terdapat 19 dari 30 responden (63%) menjawab “ya” mengalami 

kesulitan dalam mengelola keuangan mereka. Dan 11 dari 30 responden (37%) 
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menjawab “tidak” mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Namun setelah 

responden memainkan game Teen Society pemahaman dalam mengelola aspek 

finansial menjadi bertambah dengan persentase 9 dari 30 responden menjawab sangat 

paham (30%), 18 dari 30 responden menjawab paham (60%), 3 dari 30 responden 

menjawab tidak paham (10%). 

Mengenai aspek fisik, terdapat 19 dari 30 responden (63%) menjawab “ya” 

mengalami kesulitan dalam mengatur pola hidup yang sehat. Dan 11 dari 30 responden 

(37%) menjawab “tidak” mengalami kesulitan dalam mengatur pola hidup yang sehat. 

Namun setelah bermain game Teen Society dapat menimbulkan pemahaman mengenai 

mengatur pola makan yang sehat dengan persentase 11 dari 30 responden (37%) 

menjawab sangat paham dan 19 dari 30 responden (63%) menjawab paham.  

Mengenai aspek emosi, terdapat 16 dari 30 responden (53%) menjawab “ya” 

mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya, dan 14 dari 30 responden (47%) 

menjawab “tidak” mengalami kesulitan dalam mengelola emosinya. Adapun setelah 

bermain game Teen Society menimbulkan pemahaman mengenai cara mengelola emosi 

mereka, dengan persentase sebanyak 12 dari 30 responden (40%) mengaku sangat 

paham, 16 dari 30 responden (53%) menjawab paham, dan 2 dari 30 responden (7%) 

menjawab tidak paham.  

Mengenai aspek sosial, terdapat 8 dari 30 responden (27%) menjawab mereka 

“ya” mengalami kesulitan dalam bersosialisasi antara teman dan keluarga, sedangkan 

22 dari 30 responden (73%) menjawab “tidak” mengalami kesulitan dalam 

bersosialisasi. Adapun setelah bermain game Teen Society menimbulkan pemahaman 

mengenai keseimbangan dalam bersosialisasi antara teman dengan keluarga mejadi 

bertambah, dengan persentase 13 dari 30 responden (43%) menjawab sangat paham, 

dan 17 dari 30 responden (57%) menjawab paham. 

Mengenai aspek seksualitas, terdapat 22 dari 30 responden (73%) mereka 

mengaku mengalami kesulitan dalam menghadapi penyimpangan seksualitas, dan 8 

dari 30 responden (27%) menjawab tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi 
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penyimpangan seksualitas. Adapun setelah responden memainkan game teen Society 

menimbulkan pemahaman mengenai cara menghadapi penyimpangan seksualitas, 

dengan persentase 12 dari 30 responden (47%) menjawab sangat paham, 15 dari 30 

responden menjawab paham (50%) dan 1 dari 30 responden (3%) menjawab tidak 

paham. 

Selain itu tujuan game Teen Society sebagai media untuk mengedukasi remaja 

mengenai pergaulan sehat dapat terpenuhi. Dapat dilihat persentase data kuisoner post 

test pada Gambar 4.48 di bawah ini: 

 

Gambar 4.48 Media eduaksi pergaulan sehat melalui game 

Berdasarkan kuesioner post test terdapat pertanyaan mengenai “Apakah adanya 

game Teen Society dapat memberikan edukasi remaja mengenai pergaulan sehat?”, 

diperoleh hasil 9 dari 30 responden menjawab sangat setuju (30%), 20 dari 30 

responden menjawab setuju (67%) sedangkan 1 dari 30 responden menjawab tidak 

setuju (3%) dan tidak ada responden menjawab sangat tidak setuju.  

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 29 responden atau 97% 

responden sangat setuju dan setuju bahwa game Teen Society dapat menjadi media 

edukasi pergaulan sehat untuk remaja.  
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Selain meningkatkan pemahaman responden mengenai cara mengelola aspek 

dalam pergaulan sehat, berdasarkan hasil penelitian setelah bermain game Teen Society 

30 responden berpendapat bahwa mereka juga dapat belajar tentang cara 

menyeimbangkan aspek dalam pergaulan sehat itu sendiri. Untuk melihat tingkat 

persentase setelah responden bermain game, dapat dilihat pada Gambar 4.49. 

 

Gambar 4.49 Keseimbangan aspek pergaulan sehat 

Berdasarkan hasil kuisoner post test, terdapat pertanyaan mengenai “Apakah 

setelah bermain game Teen Society, kamu dapat belajar tentang cara menyeimbangkan 

aspek dalam pergaulan sehat?” Diperoleh hasil 13 dari 30 responden menjawab sangat 

setuju (43%) sedangkan 17 dari 30 responden menjawab setuju (57%), dan tidak ada 

responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.  

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 30 responden setelah 

bermain game Teen Society mendapat pelajaran tentang cara menyeimbangkan aspek 

dalam pergaulan sehat, yaitu aspek finansial, fisik, emosi, sosial, dan aspek seksualitas.
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Penilaian Responden Mengenai Game “Teen Society” 

1) Menurut pendapat kamu apakah Game Teen Society menarik? 

Melalui kuesioner post test diperoleh data mengenai penilaian responden tentang 

seberapa menarik game “Teen Society”. Hasilnya adalah 30% responden menjawab 

game Teen Society sangat menarik (9 dari 30 responden) dan 70% responden menjawab 

menarik (21 dari 30 responden), serta tidak ada responden yang menjawab kurang 

menarik dan tidak menarik. Hasil survei dapat dilihat Gambar 4.50 di bawah ini. 

 

Gambar 4.50 Tingkat kemenarikan game 

2) Menurut pendapat kamu apakah game Teen Society bermanfaat? 

Melalui kuesioner post test diperoleh data mengenai penilaian responden tentang 

seberapa besar manfaat game “Teen Society” bagi responden. Sebanyak 11 dari 20 

responden (37%) menjawab sangat bermanfaat, 19 dari 30 responden menjawab 

bermanfaat (63%), serta tidak ada responden yang menjawab kurang bermanfaat dan 

tidak bermanfaat. Hasil survei dapat dilihat pada Gambar 4.51 di bawah ini. 
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Gambar 4.51 Manfaat game Teen Society 

3) Menurut kamu apakah game Teen Society mudah dimainkan? 

Berdasarkan kuesioner post test diperoleh data mengenai seberapa mudah game 

Teen Society untuk dimainkan, diperoleh persentase 20% responden menjawab sangat 

mudah dimainkan (6 dari 30 responden), 73% responden menjawab mudah dimainkan 

(22 dari 30 responden), 7% responden menjawab game Teen Society tidak mudah 

dimainkan (2 dari 30 responden) dan tidak ada responden yang menjawab sangat sulit 

dimainkan. Hasil survei dapat dilihat pada Gambar 4.52 di bawah ini. 
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4) Menurut pendapat kamu bagaimana penilaian tentang konsep dan ide Game Teen 

Society? 

Berdasarkan kuesioner post test diperoleh data mengenai penilaian responden 

tentang konsep dan ide game Teen Society, diperoleh data penilaian 11 dari 30 

responden (37%) berpendapat sangat bagus, 17 dari 30 responden berpendapat bagus 

(57%), 2 dari 30 responden (7%) berpendapat kurang bagus dan tidak ada responden 

menjawab tidak bagus. Hasil survei dapat dilihat pada Gambar 4.53 di bawah ini. 

 

Gambar 4.53 Penilaian konsep game Teen Society 

5) Menurut kamu apakah game Teen Society dapat menyampaikan informasi tentang 

pergaulan sehat dengan baik? 

Berdasarkan kuesioner post test diperoleh data mengenai penilaian responden 

tentang apakah game Teen Society dalam menyampaikan informasi tentang 

pergaulan sehat. Diperoleh kesimpulan 13 dari 30 responden menjawab sangat 

bagus (43%) dan 17 dari 30 responden menjawab bagus (57%). Hasil survei dapat 

dilihat pada Gambar 4.54 di bawah ini. 

 

11

17

2 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Sangat Bagus Bagus Kurang Bagus Tidak Bagus

KONSEP DAN IDE GAME TEEN 
SOCIETY



83 

 

 

 

Gambar 4.54 Penilaian dalam penyampaian informasi 

4.5 Hasil Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses 

wawancara yang dilakukan oleh narasumber yaitu Bapak Christa Vidia Rana 

Abimanyu, S.Psi.,M.Psi. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4. 2 Tabel hasil wawancara 

No. Pertanyaan 
Hasil Wawancara 

Oleh : Bapak Christa Vidia Rana Abimanyu 

1.  Menurut Bapak, bagaimana 

konsep mengenai pergaulan sehat 

remaja itu? 

Definisi mengenai pergaulan yang sehat 

itu sendiri adalah ketika remaja mampu 

menyeimbangkan kelima aspek dalam 

pergaulan sehat. Kelima aspek itu adalah 

aspek finansial, aspek emosi, aspek fisik, 

aspek sosial dan aspek seksualitas. 
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2.  Apakah kelima aspek dalam 

pergaulan sehat itu harus selalu 

seimbang?  

Untuk seimbang itu memang perlu, 

namun tidak harus mencapai nilai yang 

sempurna. Setidaknya mereka tidak 

melakukan pelanggaran mengenai aspek 

tersebut.  

3.  Menurut Bapak, tantangan 

generasi muda saat ini apa saja 

pak? 

Perilaku asertif merupakan salah satu 

tantangan bagi pergaulan remaja. Perilaku 

dimana remaja tersebut sulit menolak 

ajakan teman yang tidak sesuai dengan 

dirinya. Oleh sebab itu remaja harus 

memiliki sikap yang tegas dalam 

menghadapi berbagai macam teman. 

4.  Bagaimana gambaran tentang 

kelima aspek pergaulan sehat itu 

sendiri pak? 

Jadi begini garis besarnya, aspek finansial 

itu artinya remaja harus sudah memahami 

tentang pengelolaan keuangan, tidak 

konsumtif. Aspek fisik itu artinya remaja 

harus sehat secara fisik. Aspek emosi 

artinya remaja harus dapat mengelola 

emosinya. Aspek sosial artinya begini, 

remaja harus dapat menyeimbangkan 

waktu antara bersosialisasi dengan 

keluarga dan teman. Aspek seksualitas 

artinya diusia remaja pacaran merupakan 

hal yang tidak dilarang, namun tentang 

bagaimana cara mereka pacaran 

merupakan sesuatu yang perlu 

diperhatikan.  
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5.  Menurut pendapat Bapak, kasus 

seksualitas apa yang sering 

dialami remaja dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Misalnya, seorang remaja yang diajak 

bertemu dengan kenalan barunya, 

dipegang di area terlarang, dicium oleh 

pacar, permintaan seorang dokter untuk 

membuka baju pasien diperbolehkan atau 

tidak. Kurang lebihnya seperti itu, tentang 

pemahaman remaja untuk menyikapi hal-

hal yang seperti itu.  

6.  Bagaimana tips yang perlu 

dikenalkan pada remaja terkait 

mengelola emosi pak? 

Cara untuk mengelola atau mengontrol 

emosi remaja bisa kamu perkuat dengan 

mencari di internet mengenai coping 

stress remaja. 

7.  Lalu, konsep penting apa yang 

perlu dikenalkan pada remaja 

mengenai aspek finansial? 

Salah satu konsep yang penting yaitu 

mengenai konsep menabung.  

8.  Menurut pendapat Bapak, aspek 

fisik apa yang penting untuk 

dipelajari pada remaja masa kini? 

Dijaman yang serba instan ini mungkin 

dapat diberikan edukasi pada remaja 

mengenai pentingnya mengonsumsi 

makanan yang sehat, teramasuk 

himbauan untuk menghindari makanan 

cepat saji.  

9.  Lalu menurut Bapak, reword apa 

yang cocok diberikan untuk  target 

sasaran game saya yang 

bertemakan pergaulan sehat ini 

pak? 

Mungkin setelah memperoleh hasil akhir 

di kesimpulan sekaligus diberikan tips 

atau nasihat yang berkaitan dengan aspek 

pergaulan sehat.  


