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BAB IV PEMBAHASAN 

 

4.1 Gameplay Basmi Korupsi 

Game “Basmi Korupsi” merupakan jenis game edukasi yang bertujuan untuk mengedukasi 

masyarakat di wilayah Kota Semarang, agar masyarakat memahami dan mengetahui bahaya 

korupsi, hukuman pidana dan denda yang akan didapat jika melanggar korupsi, serta untuk 

memberikan pengetahuan pentingnya nilai anti korupsi. Dalam pembuatan game ini 

menggunakan engine unity 2D dengan ukuran game kurang lebih 30 MB. Game ini ditunjukkan 

untuk platform Android dan PC atau Komputer. 

Di dalam game ini tersedia 5 stage, dimana setiap stage memiliki cara bermain yang berbeda 

beda. Alur aplikasi game ini dimulai dari tampilan awal judul kemudian lanjut ke komik yang 

berisi tentang himbauan supaya kita tidak melakukan korupsi. Setelah di tekan tombol next pada 

komik maka muncul pilihan stage yang akan dimainkan. Semua stage sudah terbuka sehingga 

pemain bisa memilih ingin memainkan stage berapapun. Pada menu stage tersedia credit jika 

ditekan maka akan muncul penjelasan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu, 

namun jika pemain langsung bermain bisa memilih dan menekan timbol stage yang diinginkan.   
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4.2 Alur Game Basmi Korupsi 

Berikut alur game “Basmi Korupsi”:  

 

Mulai

Tampilan komik

Pemilihan Stage

Tutorial Stage 1

Ya

Main

Tidak

Stage 1

Tutorial Stage 2

Ya

Main

Tidak

Stage 2

Tutorial Stage 3

Ya

Main

Tidak

Stage 3

Tutorial Stage 4

Ya

Main

Tidak

Stage 4

Tutorial Stage 5

Ya

Main

Tidak

Stage 5

Selesai

Ya

 

 

Gambar 4. 1 Alur Game Secara Keseluruhan 
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4.3 Desain Aset Game  

Langkah selanjutnya setelah membuat alur dari game adalah membuat desain asset game. 

Pembuatan asset menggunakan software Adobe Photoshop CS 6 untuk membuat background 

tipe bitmap dan Adobe Illustrator CS 6 untuk membuat asset tipe vector. Berikut ini asset game 

yang dibuat dengan kedua software: 

4.3.1 Karakter atau Player 

Karakter memilki peranan sangat penting dalam sebuah game, dengan karakter yang menarik 

game akan lebih hidup dalam menggambarkan sebuah cerita. Berikut ini beberapa karakter yang 

ada didalam game “Basmi Korupsi”  

 

Gambar di samping adalah karakter di stage 

2, alasan membuat karakter ini merupakan 

simbol anak muda, yang menolak untuk 

melakukan korupsi 

 

Gambar di samping adalah karakter di stage 

3, alasan membuat karakter ini, karakter ini 

menyimbolkan sebagai petugas KPK yang 

harus menghindari segala bentuk korupsi 

dalam menangani kasus tindak pidana korupsi 
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Gambar di samping merupakan karakter di 

stage 4, alasan membuat karakter ini karena 

menyimbolkan bahwa seorang hakim ketika 

menangani sebuah perkara tidak boleh 

menerima suap 

 

 

Gambar di samping merupakan karakter di 

stage 5, alasan memilih karakter ini, karena 

menyimbolkan penolakan terhaap korupsi 

dengan memegang palu sebagai bentuk 

penegakkan keadilan 

 

Gambar di samping merupakan karakter 

musuh di stage 5, karakter ini menyimbolkan 

sebagai seorang pencuri uang rakyat, pencuri 

ini berusaha melempar uang ke pemain 

sebagai bentuk penyuapan, sehingga pemain 

harus menghindari uang tersebut. 

 

 

Gambar di samping adalah tombol benar 

salah yang ada di stage 1, dalam permainan 

pemain harus menjawab pertanyaan benar 

atau salah 

 

Tabel 4. 1 Asset Game Basmi Korupsi 
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4.3.2 Animasi 

Pembuatan animasi dalam game ini dibuat secara berurutan dengan gerakan dan 

posisi yang berbeda setiap gambarnya, sehingga gambar tersebut seolah olah hidup. Dalam 

membuat karakter animasi game “Basmi Korupsi” menggunakan software Adobe Illustrator 

cs 6, yang kemudian di export ke format PNG, selanjutnya dibuka ke unity untuk 

dianimasikan. Berikut ini beberapa karakter yang akan dianimasikan: 

 

 

 

Gambar 4. 2 Karakter Yang dianimasikan 
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4.3.3 Latar Belakang Game 

 

Background atau latar belakang berfungsi sebagai penggambaran dekorasi visual terhadap 

elemen dalam suatu peristiwa untuk mengingkatkan kemudahan nalar atau pikiran terhadap 

suatu konten yang ingin disampaikan. Berikut ini background yang terdapat dalam game: 

a. Stage 1 

Pada gambar di bawah ini background yang menggambarkan suasana pembangunan 

gedung yang sangat riskan dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. 

 

Gambar 4. 3 Background Stage 1 

b. Stage 2 

Pada gambar di bawah ini yang menggambarkan suasana ketika berjalan ditengah Kota, 

yang sangat mungkin terjadi tindak pidana korupsi Gratifikasi 
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Gambar 4. 4 Background Stage 2 

c. Stage 3 

Pada gambar di bawah ini menggambarkan tentang gedung KPK nampak dari jauh, 

kemudian dalam penyampaian di stage ini juga didukung dengan karakter petugas KPK 

yang artinya petugas KPK tidak bisa disuap ketika sedang menangani kasus perkara 

korupsi 

 

Gambar 4. 5 Background Stage 3 
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d. Stage 4 

Pada gambar di bawah ini menggambarkan tentang suasana pengadilan yang sangat 

rentan terhadap tindak pidana korupsi penyuapan. Di dukung dengan karakter seorang 

hakim yang harus jujur dan bersih ketika melakukan putusan perkara korupsi di 

pengadilan 

 

Gambar 4. 6 Background Stage 4 

e. Stage 5  

Pada gambar di bawah ini menggambarkan bahwa seseorang yang bersih, jujur atau anti 

korupsi tidak mudah untuk diberi suap dalam bentuk uang dan yang lainnya. Di dukung 

dengan karakter yang membawa palu yang artinya kita harus melawan segala bentuk 

upaya korupsi yang ada disekitar kita. 
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Gambar 4. 7 Background Stage 5 

4.3.4 GUI (Grapical User Interface) 

GUI merupakan interaksi antara dan komputer. Fungsi GUI untuk mempermudah pengguna dalam 

berinteraksi dengan sistem aplikasi game atau komputer yang berbentuk icon-icon, menu dengan 

menggunakan perangkat sebagai penunjuk seperti mouse. Berikut ini GUI yang ada dalam game 

Basmi Korupsi  

 

Tombol next dan back yang berfungsi untuk 

melanjutkan ke tahap selanjutnya dan kembali 

ke sebelumua 
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Tombol play yang berfungsi untuk memulai 

permainan  

 

Tombol pause yang berfungsi untuk berhenti 

bermain sementara dalam game 

 

Tombol “ I”  yang berfungsi sebagai tombol 

informasi penyampaian komik dalam game 

 

Tombol credit yang berfungi untuk 

menampilkan informasi persembahan 

terimaksih ke semua pihak yang membantu 

 

Tombol menu yang berfungsi untuk kembali 

ke menu awal permainan 

 

Tombol reset yang berfungsi untuk 

mengulangi permainan pada stage yang sama 

 

Tabel 4. 2 Fungsi Tombol Dalam Game 
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4.3.5 Asset Pendukung 

Asset pendukung yang dimangsud adalah kumpulan elemen-elemen yang mendukung proses 

pembuatan game ini. Berikut adalah asset yang dibutuhkan untuk pembuatan game 

a. Enemy atau musuh  

Dalam kasus korupsi yang sering terjadi tindak pidana yang sering dilakukan adalah 

menyuap dengan dengan uang, atau dengan dalih memberikan hadiah padahal itu 

merupakan bentuk penyuapan, dengan alasan itulah maka penulis memilih uang, kado, 

laptop, atm, dan surat berharga sebagai musuh dalam bermain game ini. Berikut adalah 

musuh atau enemy yang ada di 5 stage pada game: 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Enemy Uang, Kado, Laptop, Atm , Emas, dan Surat Berharga 

b. Asset  tambah skor 

Dalam tindak pidana korupsi sering ketika memasuki proses di pengadilan seorang hakim 

harus mengadali perkara dengan seadil adilnya. Di game ini penulis menggunakan palu 

sebagai simbol keadilan untuk melawan kebohongan, dan hati sebagai simbol hati nurani 

yang artinya jika seseorang mempunyai hati nurani maka dia tidak akan melakukan 

korupsi. Keduanya berfungsi untuk menambah skore dalam permainan game ini. 
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Gambar 4. 9 Palu dan Hati Sebagai Penambah Poin Dalam Game 

4.4 Pembuatan Pemrogram 

Dalam pemrograman game sangat penting dilakukan karena untuk menggabungkan semua 

elemen mulai dari background, karakter, GUI, dan sound menjadi sebuah aplikasi yang bisa 

digunakan dan interaktif. Proses pemrograman pembuatan game ini menggunakan bahasa C# 

Monodevelop pada engine unity yang dipakai oleh penulis dalam membuat game. Berikut ini 

script yang ada di dalam game “Basmi Korupsi” 

4.4.1 Script Splash Screen 

Script splash screen digunakan untuk menampilkan logo dari program studi Game 

Technology Unika Soegijipranata Semarang 

 

Gambar 4. 10 Splash Screen Gane 
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using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class scsplahh : MonoBehaviour { 
 
    public float waktu; 
    void Start () { 
        StartCoroutine ("Visit"); 
     
    } 
    private IEnumerator Visit (){ 
        yield return new WaitForSeconds (waktu); 
        Application.LoadLevel ("awalan"); 
    } 
    void Update () { 
     
    } 
} 

Fungsi perintah script diatas seperti void strat yang berfungsi untuk mengeksekusi 

satu kali ketika program dijalankan saja, startCoroutine berfungsi untuk memanggil 

fungsi jeda permainan dalam waktu tertentu, yield return new WaitForSeconds 

adalah barisan fungsi program yang berguna untuk memberikan jeda permainan 

sebelum masuk ke scene selanjutnya 

 

4.4.2 Script Play Menu Awal dan Loading Screen 

Menu awal dan loading screen pada game “Basmi Korupsi” ini menampilkan 

judul game dan persiapan untuk memulai ke scene selanjutya untuk memilih 

stage permainan. Berikut gambar dan script dari Play menu dan loading 

screen: 
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Gambar 4. 11 Play Menu dan Loading Screen 

Untuk membuat loading screen diperlukan script sebagai berikut: 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class loading : MonoBehaviour { 
 
    public float waktuloading; 
    public Image loadingbar; 
    public Text persen; 
 
    int tutup; 
    void Start () { 
        loadingbar.fillAmount = 0; 
         
    } 
    void Update () { 
        if(loadingbar.fillAmount <=0.309){ 
            loadingbar.fillAmount += 0.5f / waktuloading* T    ime.deltaTime; 
        } 
        if(loadingbar.fillAmount >=0.309 && loadingbar.fillAmount <=0.544){ 
            loadingbar.fillAmount += 1f / waktuloading * Time.deltaTime; 
        } 
        if(loadingbar.fillAmount >=0.544){ 
            loadingbar.fillAmount += 10f / waktuloading * Time.deltaTime; 
        } 
        if(loadingbar.fillAmount ==1.0f){ 
            Application.LoadLevel("menuawal"); 
        } 
        persen.text = (loadingbar.fillAmount * 100).ToString ("f0") +"%"; 
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    } 
} 
 

 

4.4.3 Script Tampilan Komik 

 

Pada game ini menampilkan komik sebagai informasi sebelum masuk ke menu stage 

untuk memilih jenis permainan yang akan dimainkan. Berikut gambar komik dari 

unity. 

       

Gambar 4. 12 Tampilan Komik Game Basmi Korupsi 

Setelah komik selesai dibaca, maka akan muncul tombol next pada bagian akhir. 

Berikut script tombol next pada komik 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class nextkomik : MonoBehaviour { 
 
    public AudioSource soundd; 
    void Start () { 
        soundd.Stop (); 
    } 
    void Update () { 
     
    } 
    public void nextmenu(){ 
        Application.LoadLevel ("menustage"); 
        soundd.Play ();  untuk memutar suara saat game dimainkan 
    } 
} 
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Script AudioSource artinya kita akan mengambil fungsi untuk memasukkan suara 

pada game, soundd.Stop artinya suara tidak akan keluar kecuali tombol tersebut 

ditekan, Application.LoadLevel (“menustage”) artinya jika tombol next ditekan 

maka akan menuju scene selanjutnya dengan nama menustage 

 
 

4.4.4 Script Tampilan Menu Stage 

 

Pada game ini menampilkan menu stage yang bertujuan agar pemain bisa memilih 

ingin bermain game dari stage keberapa sesuai dengan gambar 1,2,3,4, dan 5 yang 

sudah berbentuk tombol. Di menu stage ini ada beberapa gambar yang diubah 

menjadi tombol dan tersedia dua tombol “i” dan tombol “credits” yang fungsinya 

ketika ditekan maka akan muncul informasi komik seperti awal sebelum bermain 

game, dan credits ketika di tekan maka muncul menu credits. Berikut tampilan menu 

stage game “Basmi Korupsi”.  

 

Gambar 4. 13 Tampilan Menu Stage Game Basmi Korupsi 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class lanjutstage : MonoBehaviour { 
 
    public AudioSource soundl;  
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    void Start () { 
        soundl.Stop (); 
    } 

Script diatas merupakan awalan sebelum memasuki pembuatan program game. 

Audiosource adalah fungsi untuk memasukkan suara pada game, sound1.stop (); 

adalah fungsi untuk memberhentikan suara game sementara, tetapi akan berbunyi 

ketika menyentuh tombol 

 

    
 

Gambar 4. 14 Tampilan Informasi Game Jika Tombol "I" ditekan 

Gambar diatas menjelaskan tentang apabila tombol “i” ditekan maka akan 

menuju ke tampilan menu informasi komik. Untuk membuat program dengan 

tampilan informasi dibutuhkan script sebagai berikut: 

 

      public void menuinformasi (){  

          Application.LoadLevel ("menuawal"); 

          PlayerPrefs.Save (); 

          if (Time.timeScale == 0) { 

              Time.timeScale = 1; 

              soundl.Play (); 

          } 

       } 

 

Script diatas menjelaskan mengenai program tampilan awal menu informasi dengan 

nama scene “menu awal”, yang artinya jika tombol “i” ditekan maka akan kembali 

ke menu awal informasi sesuai dengan nama scene (“menuawal”), fungsi dari 

sound1.play () adalah untuk mengaktifkan suara pada game. PlayerPrefs berfungsi 
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untuk menyimpan data terakhir pemain supaya pemain dapat melanjutkan permainan 

tanpa harus memulai permainan dari awal. 

 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Menu Stage Game Basmi Korupsi 

Gambar di atas merupakan tampilan menu stage dalam game. Di tampilan ini gambar 

1,2,3,4 dan 5 sudah dibentuk menjadi tombol yang bisa ditekan. Berikut script untuk 

membuat program menu stage  

 
   public void menuawalstage12345 (){ 
        Application.LoadLevel ("menustage"); 
        PlayerPrefs.Save (); 
        if (Time.timeScale == 0) { 
            Time.timeScale = 1; 
            soundl.Play (); 
        } 
    } 
 

Script diatas berfungsi untuk kembali ke menu stage setelah menuju ke tahap 

selanjutnya dan ingin kembali ke menu stage. Sound1.play () artinya fungsi tersebut 

untuk mengaktifkan sound yang ada di game. PlayerPrefrs.Save () berfungsi 

menyimpan data terakhir pemain supaya pemain dapat melanjutkan permainan tanpa 

harus memulai dari awal. 
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Gambar 4. 16 Tampilan Menu Credit Jika Tombol " Credit" ditekan 

Gambar diatas merupakan tombol credit, ketika tombol tersebut di tekan 

maka akan muncul tampilan credit yang menuju scene selanjutnya. Berikut script 

untuk membuat program tombol credit yang menuju scene credit. Tombol next jika 

ditekan akan kembali ke awal tampilan menu stage 

 
   public void menucredit (){ 
        Application.LoadLevel ("credit"); 
        PlayerPrefs.Save (); 
        if (Time.timeScale == 0) { 
            Time.timeScale = 1; 
            soundl.Play (); 
        } 
    } 

Script diatas menjelaskan fungsi sound1.play (); untuk mengaktifkan suara ketika 

tombol ditekan. Application.LoadLevel (“credit”); artinya ketika tombol credit ditekan 

maka akan lanjut ke scene credit. 
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Gambar 4. 17 Tampilan Tombol 1 dan Tampilan Tutorial Stage 1 

Gambar di atas menjelaskan tentang ketika kita menekan tombol 1 maka akan menuju 

ke scene playlv1 sebelum memasuki game. Berikut script untuk membuat program 

menu play level 1  

 
    public void menuplaylv1 (){ 
        Application.LoadLevel ("playlv1"); 
        PlayerPrefs.Save (); 
        if (Time.timeScale == 0) { 
            Time.timeScale = 1; 
            soundl.Play (); 
        } 
    } 

Script diatas menjelaskan ketika menekan tombol 1 maka lanjut ke scene selanjutnya. 

playerPrefs.Save (); artinya menyimpan data terakhir pemain sehingga pemain dapat 

melanjutkan permainan, sound1.Play (); berfungsi untuk mengaktifkan suara ketika 

tombol ditekan 
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Gambar 4. 18 Tampilan Tombol 2 dan Tutorial Stage 2 

Gambar di atas menjelaskan tentang ketika tombol 2 ditekan maka akan lanjut 

ke scene menuplay2 sebelum memulai permainan game. Berikut script program yang 

dibuat 

 
    public void menuplaylv2_1 (){ 

        Application.LoadLevel ("menuplay2"); 
        PlayerPrefs.Save (); 
        if (Time.timeScale == 0) { 
            Time.timeScale = 1; 
            soundl.Play (); 
        } 
    } 
 

Script diatas fungsi application.LoadLevel (“menuplay2”) adalah ketika tombol 2 

ditekan maka langsung menuju ke scene dengan nama menuplay2. PlayerPrefs.Save 

(); berfungsi untuk menyimpan data terakhir pemain supaya pemain dapat 

melanjutkan permainan tanpa harus mengulang lagi dari awal,sound1.Play (); 

berfungsi untuk mengaktifkan suara ketika tombol ditekan. 
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Gambar 4. 19 Tampilan Tombol 3 dan Tutorial Stage 3 

Gambar di atas adalah tampilan tombol dan menu sebelum permainan stage 3. Ketika 

tombol di tekan maka akan ke scene selanjutnya. Berikut cara membuat progam 

lanjut scene 

 
    public void menuplaylv3_1 (){ 
        Application.LoadLevel ("menuplay3"); 
        PlayerPrefs.Save (); 
        if (Time.timeScale == 0) { 
            Time.timeScale = 1; 
            soundl.Play (); 
        } 
    } 
 

Script diatas menjelaskan seperti Application.LoadLevel (“menuplay3”) yang artinya 

ketika tombol ditekan maka akan menuju ke scene menuplay3. PlayerPrefrs.Save () 

yang berfungsi untuk menyimpan semua data terakhir pemain sehingga pemain bisa 

melanjutkan permainan tanpa harus mengulang dari awal.  
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Gambar 4. 20 Tampilan Tombol 4 dan Tutorial Stage 4 

Gambar di atas jika tombol gambar nomer 4 ditekan maka akan lanjut ke scene menu 

play. Berikut script untuk membuat program tersebut 

 
    public void menuplaylv4_1 (){ 
        Application.LoadLevel ("menuplay4"); 
        PlayerPrefs.Save (); 
        if (Time.timeScale == 0) { 
            Time.timeScale = 1; 
            soundl.Play (); 
        } 
    } 
 

Script diatas menjelaskan beberapa fungsi seperti Application.LoadLevel 

(“menuplay4”) yang artinya untuk menuju ke scene selanjutnya. PlayerPrefrs.Save 

(); berfungsi untuk menyimpan semua data terakhir pemain agar pemain dapat 

malanjykan permainan tanpa harus mengulang dari awal, sound1.Play() untuk 

mengaktifkan suara ketika tombol ditekan. 
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Gambar 4. 21 Tampilan Tombol 5 dan Tutorial Stage 5 

 

Gamabar diatas menjelaskan apabila tombol gambar nomer 5 ditekan maka akan 

menuju ke scene menuplay stage 5. Berikut script untuk membuat program lanjut 

scene 

    public void menuplaylv5_1 (){ 

        Application.LoadLevel ("menuplay5");  

        PlayerPrefs.Save (); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            soundl.Play (); 

        } 

    } 

Script diatas menjelaskan beberapa fungsi diantaranya Application.LoadLevel 

(“menuplay5”) yang artinya untuk menuju ke scene selanjutnya dengan nama scene 

menuplay5, sound1.Play () yang berfungsi untuk mengaktifkan suara ketika ditekan 
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Gambar 4. 22 Tampilan Tutorial Stage 1 dan Tombol Play Stage 1 

 

Gambar diatas menjelaskan jika tombol next  ditekan maka akan masuk ke tombol play 

stage 1, di dalam tutorial ada dua tombol next yang ketika di tekan akan menuju ke 

game dan tombol back ditekan maka akan kembali ke menu pilihan stage  

    public void menuawalstage1 (){ 

        Application.LoadLevel ("tutorial1"); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            soundl.Play (); 

        } 

    } 

Script diatas menjeleskan beberapa fungsi salah satunya adalah Application.LoadLevel 

(“tutorial1”) jika tombol gambar nomer 1 ditekan maka akan lanjut ke scene tutorial1.  
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Gambar 4. 23 Tampilan Tutorial Stage 2 dan Tampilan Tombol PLay Stage 2 

Gambar diatas menjelaskan jika menekan tombol nomer 2 maka akan lanjut ke scene 

tutorial stage 2. Berikut script untuk bisa masuk ke tutorial2 

 

public void menuawalstage2 (){ 

        Application.LoadLevel ("tutorial2"); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            soundl.Play (); 

        } 

    } 

Script diatas menjelaskan salah satunya adalah Application.LoadLevel (“tutorial2”) 

yang artinya jika tombol gambar nomer 2 ditekan maka akan menuju ke scene tutorial2, 

sound1.Play() yang artinya untuk mengaktifkan suara jika tombol ditekan. 
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Gambar 4. 24 Tampilan Tutorial Stage 3 dan Tampilan Play Stage 3 

Gambar di atas apabila kita menekan tombol nomer 3 maka akan menuju scene tutorial 

stage 3. Berikut script untuk membuat program tutorial   

public void menuawalstage3 (){ 

        Application.LoadLevel ("tutorial3"); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1;  

            soundl.Play (); 

        } 

} 

Script diatas menjelaskan fungsi Application.LoadLevel (“tutorial3”) yang artinya 

untuk menuju ke scene selanjutnya sebelum memulai permainan. Time.timeScale == 

0 atau Time.timeScale = 1 yang artinya waktu dimulai dari 0 sehingga waktu di dalam 

if dibuat menjadi mulai dari 1 
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Gambar 4. 25 Tampilan Tutorial Stage 4 dan Tampilan Play Stage 4 

Gambar diatas merupakan tutorial di stage 4 di dalam gambar ada dua tombol yaitu tombol 

back yang berfungsi untuk kembali ke menu stage, tombol next yang berfungsi untuk lanjut 

ke permainan. Berikut script untuk membuat program 

 

    public void menuawalstage4 (){ 

        Application.LoadLevel ("tutorial4"); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            soundl.Play (); 

        } 

    } 

 

Script diatas menjelaskan salah satu fungsi Application.LoadLevel (“tutorial4”) yang 

artinya untuk menuju ke scene selanjutnya 
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Gambar 4. 26 Tampilan Tutorial Stage 5 dan Tampilan Play Stage 5 

Gambar di atas adalah tutorial di stage 5, di dalam gambar tersebut ada dua tombol yang 

memiliki fungsi berbeda, tombol back untuk kembali ke menu stage, tombol next untuk 

menuju ke permainan. Berikut script untuk membuat program tersebut 

public void menuawalstage5 (){ 

        Application.LoadLevel ("tutorial5"); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            soundl.Play (); 

        } 

    } 

Script diatas menjelaskan fungsi untuk lanjut ke scene selanjutnya dengan nama tutorial5 

dengan dimulai dari waktu sama dengan 0, maka di dalam if dimulai dari 1 
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      Gambar 4. 27 Tampilan Play dan Inti Permainan Stage 1 

Gambar di atas adalah contoh permainan di stage 1, bila kita menekan tombol play maka 

akan langsung memasuki permainan, tugas pemain harus menjawab pertanyaan yang 

disediakan dengan menekan tombol benar atau salah. Berikut script untuk membuat 

program menuju ke inti permainan stage 1. 

 

    public void stage1 (){ 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            soundl.Play (); 

        } 

        Debug.Log ("tes Reset"); 

        Application.LoadLevel ("soal 1a"); 

    } 

Script di atas menjelaskan beberapa fungsi diantaranya, fungsi Time.timeScale==0 yang 

artinya waktu dimuali dari 0, dan Time.timeScale = 1 yang artinya maka di dalam if waktu 

dimulai dari 1, sound1.Play() yang artinya untuk mengaktifkan suara jika tombol ditekan. 

Debug.Log (“tes Reset”) yang artinya untuk melakukan cek terhadap program apakah 

sudah berjalan sesuai dengan game ketika perintah itu dijalankan. 
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Gambar 4. 28 Tampilan Play dan Inti Permainan Stage 2 

Gambar di atas menjelaskan jika kita menekan tombol play maka akan lanjut ke inti 

permainan di stage 2. Berikut script untuk membuat program menuju ke scene selanjutnya 

 

    public void stage2 (){ 

        Application.LoadLevel ("level2"); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            soundl.Play (); 

        } 

    } 

Script di atas menjelaskan beberapa fungsi antaralain Application.LoadLevel(“level2”) 

yang artinya perintah untuk menuju ke scene dengan nama level2, Time.timeScale == 0 yang 

artinya waktu dimulai dari 0, dan Time.timeScale =1 yang artinya di dalam if  waktu dimulai 

dari 1, sound1.Play() untuk mengaktifkan suara ketika tombol ditekan. 
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Gambar 4. 29 Tampilan Play dan Inti Permainan Stage 3 

Gambar di atas ketika tombol play ditekan maka akan menuju ke inti permainan di stage 

3. Berikut script untuk membuat program tersebut 

    public void stage3 (){ 

        Application.LoadLevel ("lv3"); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            soundl.Play (); 

        } 

    } 

Script di atas menjelaskan beberapa fungsi antar lain Application.LoadLevel (“lv3”) yang 

artinya perintah program tersebut untuk melanjutkan ke scene dengan nama lv3, 

sound1.play() yang artinya untuk mengaktifkan suara ketika tombol play ditekan 
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Gambar 4. 30 Tampilan Play dan Inti Permainan Stage 4 

Gambar di atas menjelaskan ketika kita menekan tombol play maka akan menuju ke inti 

permainan di stage 4, berikut cara membuat program tersebut 

 

    public void stage4 (){ 

        Application.LoadLevel ("4lv"); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            soundl.Play (); 

        } 

    } 

Script di atas menjelaskan beberapa fungsi antar lain Application.LoadLevel (“4lv”) yang 

artinya perintah program tersebut untuk menuju ke scene dengan nama 4lv, sound1.Play 

untuk mengaktifkan suara ketika tombol ditekan 
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Gambar 4. 31 Tampilan Play dan Inti Permainan Stage 5 

Gambar di atas menjelaskan jika kita menekan tombol play maka akan masuk ke inti 

permainan game di stage 5, berikut pembuatan program untuk menuju ke permainan 

 

    public void stage5 (){ 

        Application.LoadLevel ("lv5"); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            soundl.Play (); 

        } 

    } 

         

} 

Script di atas menjelaskan beberapa fungsi seperti Application.LoadLevel (“lv5”) yang 

artinya perintah tersebut untuk menuju ke scene selanjutnya yang bernama lv5, 

Time.timeScale == 0 yang artinya waktu di mulai dari 0, Time.timeScale = 1 yang artinya 

di dalam if waktu di mulai dari 1, sound1.Play() yang berfungsi untuk mengaktifkan suara 

jika tombol play ditekan 
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4.4.5 Script Random Soal Stage 1 

 

Di dalam satge 1 semua pertanyaan yang muncul akan di random, jadi pertanyaan 

yang saat ini dimainkan tidak sama lagi ketika kita memilih keluar permainan, dan 

memulai game itu kembali. Hanya pertanyaan pertama selalu sama muncul pertama 

kali. Soal total dalam permainan ini ada 25 pertanyaan. Berikut gambar stage1 

   

Gambar 4. 32 Tampilan Random Soal Stage 1 

 Untuk melakukan random soal dibutuhkan script sebagai berikut: 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
public class soal : MonoBehaviour{ 
    public AudioSource sound; 
    private uimanjer score; 
    public int scene; 
    string [] pertanyaan1 = new string[3]{"soal 2a", "soal 2b" , "soal 2c"}; 
    public static bool cekskor = false; 
    public bool nextscene; 
    public GameObject[] soalTanya; 
    public GameObject[] button; 
     
 

Perintah dari script di atas adaah AudioSource untuk memanggil perintah memasukan suara 

dalam game, uimanjer untuk mengambil perintah fungsi score yang ada di script uimanjer, 

string untuk menyatakan sekumpulan karakter,nama, atau kode dalam bentuk array, public 
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static bool untuk menyatakan satu kondisi benar atau salah, nextscene untuk lanjut ke 

pertanyaan selanjutnya dengan scene yang berbeda, gameObject[] soalTanya perintah untuk 

membuat pertanyaan lebih dari satu menggunakan text, gameObject button perintah untuk 

tombol pertanyaan benar atau salah sesuai dengan jumlah pertanyaan yang ada. 

 

    void Start () { 

        sound.Stop (); 

        score = FindObjectOfType <uimanjer> (); 

    } 

Perintah di atas menjelaskan perintah program seperti sound.Stop() yang artinya suara tidak 

akan berbunyi jika tombol tidak ditekan, score = FindObjectOfType<uimanjer>() artinya 

untuk mengambil beberapa perintah yang diperlukan program ini dari script uimanjer. 

 

    void Update (){ 

        if(nextscene==true){ 

            scene = Random.Range (0,3); 

            Application.LoadLevel (pertanyaan1[scene]); 

            cekskor = true; 

        } 

    } 

Perintah di atas memiliki fungsi antara lain if (nextscene==true), scene = Random.Range 

(0,3) artinya jika pertanyaan terakhir dijawab dengan benar maka perintah selanjutnya yaitu 

melakukan sistem acak pada scene selanjutnya, Application.LoadLevel(pertanyaa1[Scene]); 

yang artinya pertanyaan selanjutnya di scene selanjutnya dimulai dari pertanyaan yang 

pertama, cekskor = true yang artinya nilai tersebut tetep sama walaupun sudah menuju ke 

pertanyaan dan scene selanjutnya. 

 

    public void benar(){ 

        Debug.Log ("salah"); 

        score.scoreKurang (); 

        sound.Play (); 

    } 

    public void salah2(){ 

        Debug.Log ("salah"); 

        score.scoreKurang (); 



72 

 

 

 

        sound.Play (); 

    } 

    public void benar3(){ 

        Debug.Log ("salah"); 

        score.scoreKurang (); 

        sound.Play (); 

    } 

    public void salah4() 

    { 

        Debug.Log ("salah"); 

        score.scoreKurang (); 

        sound.Play (); 

    } 

    public void benar5(){ 

        Debug.Log ("salah"); 

        score.scoreKurang (); 

        sound.Play (); 

    } 

Fungsi dari perintah Debug.Log (“salah”) yaitu untuk melakukan percobaan jika tombol 

salah ditekan maka akan keluar perintah tersebut, score.scoreKurang() artinya jika salah 

menjawab pertanyaan maka nilai akan dikurangi, sound.Play () artinya ketika tombol benar 

atau salah ditekan maka muncul suara. 

 

    public void salah(){  

        soalTanya [0].SetActive (false); 

        button [0].SetActive (false); 

        soalTanya [1].SetActive (true); 

        button [1].SetActive (true); 

        score.scoreUpdate (); 

        sound.Play (); 

    } 

    public void benar2(){ 

        soalTanya [1].SetActive (false); 

        button [1].SetActive (false); 

        soalTanya [2].SetActive (true); 

        button [2].SetActive (true); 

        score.scoreUpdate (); 
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        sound.Play (); 

    } 

    public void salah3() 

        soalTanya [2].SetActive (false); 

        button [2].SetActive (false); 

        soalTanya [3].SetActive (true); 

        button [3].SetActive (true); 

        score.scoreUpdate (); 

        sound.Play (); 

    } 

    public void benar4(){ 

        soalTanya [3].SetActive (false); 

        button [3].SetActive (false); 

        soalTanya [4].SetActive (true); 

        button [4].SetActive (true); 

        score.scoreUpdate (); 

        sound.Play (); 

    } 

    public void salah5(){ 

        Debug.Log ("bar"); 

        score.scoreUpdate (); 

        nextscene = true; 

        sound.Play (); 

    }      

} 

fungsi dari perintah program di atas adalah soalTanya[0] setactive(false) atau soalTanya[0] 

setactive(true)  artinya tombol salah soal pertama adalah benar, button [0] (false) atau button 

[0] (true) tombol untuk menjawab soal pertama benar atau salah, score.scoreUpdate artinya 

jika pertanyaan di jawab benar maka poin bertambah, nextscene = true artinya jika 

pertanyaan terakhir bisa dijawab dengan benar maka akan lanjut ke pertanyaan dan scene 

selanjutnya, sound.Play() berfungsi untuk mengaktifkan suara ketika tombol ditekan 
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4.4.6 Script Waktu 

 

Di stage 1, 3, dan 4 tantangan dalam bermain gamenya adalah waktu. Berikut script 

untuk mengatur waktu permainan 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
public class timerr : MonoBehaviour { 
    Image waktujalan; 
    public float timeamound; 
    float Times; 
    private uimanjer cc; 
    void Start () { 
        waktujalan = this.GetComponent <Image> (); 
        Times = timeamound; 
        cc = FindObjectOfType <uimanjer> ();  
    } 
    void Update () { 
        if (Times > 0 ) 
        { 
            Times -= Time.deltaTime; 
            waktujalan.fillAmount = Times / timeamound; 
        } 
        if (Times <= 0) 
        { 
            cc.GameOverrr (); 
 
        } 
    } 
} 

 

Fungsi Image artinya mengambil perintah dari sistem unityengine.UI untuk membuat 

bentuk gambar di dalam game, float timeamound artinya untuk membuat setting waktu 

dalam bentuk detik dengan bilangan koma, uimanjer artinya di program ini mengambil 

beberapa nama variabel dari script uimanjer, if (Times > 0) artinya waktu dimulai lebih 

dari 0 sehingga di dalam if waktu dikurangi sesuai yang diinginkan, jika waktu kurang 

dari 0 maka permainan dinggap selesai 

 

4.4.7 Script UIManager 

Fungsi dari script uimanager adalah untuk menempatkan bagian – bagian penting dalam 

game menjadi satu seperti: score, high score, pop-up pause, pop-up gameover, 

memunculkan bintang ketika selesai permainan, memberi suara ketika game dimainkan. 

Berikut script dari uimanager 
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using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class uimanjer : MonoBehaviour { 
 
    public AudioSource klikbt1; 
 
    public float Waktu; 
    public Canvas GameOver; 
    public Text timeleft; 
    public Text scoreText; 
    public Text highscoreText; 
    public Text tampilscore; 
    public Text tampilhighscore; 
    public int Score; 
    private int highscore; 
    bool gameOver; 
    public uimanjer waktustop; 
    public timerr waktumandek1; 
    public Canvas muncul1; 
    public GameObject ilang;  
    public int nilaikurang; 
    public Image Bintang1; 
    public Image Bintang2; 
    public Image Bintang3; 
    private soal scorecek; 
    public int nilaiyo; 
 

Inti dari fungsi perintah di atas adalah mendeklarasikan apa saja yang diperlukan 

dalam game seperti waktu, gameover, nilai, dan bintang, fungsi text, Image, Canvas 

mengambil dari sistem unityengine.ui yang sudah tersedia di monodevelop 

    void Start () { 

        klikbt1.Stop (); 

        Score = 0; 

        gameOver = false; 

        scorecek = FindObjectOfType<soal> (); 

        if (PlayerPrefs.HasKey ("HighScorelv1")) { 

            highscore = PlayerPrefs.GetInt ("HighScorelv1"); 

        } 

        if (soal.cekskor == true ) { 

            Score = PlayerPrefs.GetInt ("ScoreSimpan"); 

        } 

    } 

Fungsi dari beberapa perintah yang ada di void start antara lain klikbt1.Stop () artinya 

suara tidak berbunyi sementara kecuali tombol itu ditekan. Score =0 artinya nilai 
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dimuali dari 0, ketika mulai permainan gameover belum diperlukan sehingga di 

nonaktifkan atau false, scorecek artinya mengambil perintah pada script soal yang sudah 

ada sebelumnya, jika nilai sesui maka nilai yang terakhir akan disimpan 

    void Update () { 

        if (Score > highscore) { 

            highscore = Score; 

            PlayerPrefs.SetInt ("HighScorelv1", highscore); 

            PlayerPrefs.Save (); 

        } 

        scoreText.text = " " + Mathf.Round (Score); 

        highscoreText.text = "" + Mathf.Round (highscore); 

        tampilscore.text = "" + Mathf.Round (Score); 

        tampilhighscore.text = " " + Mathf.Round (highscore); 

        Waktu -= Time.deltaTime; 

        if (Waktu <= 0){ 

            Waktu = 0; 

        } 

        timeleft.text = "" + Mathf.RoundToInt (Waktu); 

        scoreText.text = " " + Score; 

     } 

Fungsi dari perintah script di atas adalah PlayerPrefs.SetInt untuk menyimpan variabel 

nilai dalam bentuk integer sesuai dengan yang ditulis saat pertama membuat program, 

PlayerPrefs untuk menyimpan data terakhir pemain supaya pemain bisa melanjutkan 

permainan tanpa harus mengulang dari awal, Mathf.Round untuk mengubah banyak 

bilangan desimal dibelakang koma menjadi dua bilangan dibelakang koma. 

 

 

 

  public void GameOverrr(){ 

        PlayerPrefs.SetInt ("bukalv1", 1); 

        PlayerPrefs.Save (); 

        gameOver = true; 

        GameOver.enabled =true;  

        waktustop.enabled = false; 

        waktumandek1.enabled = false; 
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        bintangakhir (); 

    } 

Fungsi dari PlayerPefs.SetInt yaitu untuk menyimpan nilai yang sebelumnya sudah ada 

dalam bentuk integer, GameOver = true untuk mengaktifkan canvas pop-up gameover 

ketika permainan sudah selesai 

 

  public void bintangakhir (){ 

        if (Score >= 10 && Score <= 20) { 

            Bintang1.enabled = true; 

            Debug.Log ("bintangkeluar"); 

        }if (Score >= 20 && Score <= 30) { 

            Bintang1.enabled = true; 

            Bintang2.enabled = true; 

            Debug.Log ("bintangkeluar"); 

            PlayerPrefs.SetInt ("level1jadi", 1); 

            PlayerPrefs.Save (); 

        }if (Score >= 30) { 

            Bintang1.enabled = true; 

            Bintang2.enabled = true; 

            Bintang3.enabled = true; 

            Debug.Log ("bintangkeluar"); 

            PlayerPrefs.SetInt ("level1jadi", 1); 

            PlayerPrefs.Save (); 

        } 

    } 

Fungsi perintah script di atas adalah untuk memberikan bintang sesuai dengan nilai yang 

didapatkan ketika bermain, jika berhasil mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 10 

dan nilai kurang dari sama dengan 20, maka mendapatkan bintang satu, Debug.Log 

berfungsi untuk melakukan testing apakah bintang dapat keluar ketika sudah 

mendapatkan nilai yang ditentukan 

 

    public void scoreUpdate (){ 

        if (gameOver == false) { 

            Score += nilaiyo; 

            PlayerPrefs.SetInt ("ScoreSimpan", Score); 

            PlayerPrefs.Save (); 
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        } 

    } 

Fungsi perintah script di atas yaitu untuk menyimpan nilai yang berhasil di dapatkan 

pemain ketika bermain game. 

 

    public void scoreKurang (){ 

        if (gameOver == false) { 

            Score -= nilaiyo; 

            PlayerPrefs.SetInt ("ScoreSimpan", Score); 

            PlayerPrefs.Save (); 

        } 

    } 

Fungsi perintah script di atas untuk mengurangi nilai ketika pemain melakukan 

kesalahan dalam permainan, seperti di stage 1 saat pemain salah menjawab pertanyaan 

maka nilai dikurangi 

 

    public void Pause (){ 

        if (Time.timeScale == 1){ 

            Time.timeScale = 0; 

            ilang.SetActive (false); 

            muncul1.enabled = true; 

            klikbt1.Play (); 

        } 

        else if (Time.timeScale == 0){ 

            Time.timeScale = 1; 

            muncul1.enabled = false; 

            ilang.SetActive (true); 

            klikbt1.Play (); 

        } 

    } 

Fungsi perintah script di atas yaitu ketika tombol pause ditekan maka muncul pop-up 

pause dan tombol pause yang terletak di kanan bagian atas hilang sementara, klik1.Play 

berfungsi untuk mengaktifkan suara ketika tombol pause ditekan,  

 

    public void menupause (){ 

        PlayerPrefs.SetInt ("HighScorelv1",highscore); 
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        PlayerPrefs.SetInt ("ScoreSimpan",0); 

        PlayerPrefs.Save (); 

        Application.LoadLevel ("soal 1a"); 

        if (Time.timeScale == 0) { 

            Time.timeScale = 1; 

            klikbt1.Play (); 

        }  

    } 

} 

Fungsi perintah script di atas yaitu untuk mengaktifkan tombol reset ketika tombol 

tersebut ditekan maka memulai permainan dari awal kembali dengan nilai 0, 

Application.LoadLevel untuk menuju ke scene selanjutnya ketika tombol ditekan, 

klik1.Play untuk mengaktifkan suara saat tombol reset ditekan 

 

4.4.8 Script Kamera Stage 2 

 

Fungsi dari script kamera pada stage 2 yaitu supaya kamera tersebut mengikuti gerak 

player ketika berlari. Berikut script kamera yang ada di stage 2 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
public class camcon : MonoBehaviour { 
    public  cobaplayer theplayer; 
    private Vector3 lastPlayerPosition; 
    private float distanceToMove; 

   void Start () { 
        theplayer = FindObjectOfType <cobaplayer> (); 
        lastPlayerPosition = theplayer.transform.position; 
    } 
    void Update () { 
        distanceToMove = theplayer.transform.position.x - lastPlayerPosition.x; 
        transform.position = new Vector3 (transform.position.x + distanceToMove, transform.p
osition.y, transform.position.z); 
        lastPlayerPosition = theplayer.transform.position; 
     
    } 
} 

   

Fungsi perintah script kamera di atas supaya kamera mengikuti gerak dari karakter 

secara verical mengikuti sumbu x dan sumbu y, FindObjectType untuk mengambil 

beberapa variabel yang ada di script cobaplayer yang sudah dibuat sebelumnya. 
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4.4.9 Script Lari Karakter Stage 2 

 

Permainan di stage 3 karakter bisa bergerak kekiri dan kekanan sesuai arahan 

mouse atau jari ketika bermain di handphone. Berikut gambar dari stage 2 

 
Gambar 4. 33 Tampilan Karakter Lari Stage 2 

Supaya karakter bisa berlari sesuai arahan maka diperlukan script sebagai berikut 
using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.EventSystems; 
public class cobaplayer : MonoBehaviour { 
    public float speed; 
    public Vector2 force = new Vector2(0,100); 
    public Animator animlari; 
    private Rigidbody2D rigidku; 

Fungsi perintah script di atas untuk mendeklarasikan apa saja yang dibutuhkan 

untuk membuat program cobaplayer, seperti fungsi float untuk membuat bilangan 

koma, Animator untuk mengambil fungsi animasi lari yang sudah tersedia di sistem 

monodevelop unityengine, rigidbody2d agar karakter mempunyai bentuk tulang 

yang bisa diatur pergerakannya 

 

    void Start () { 

         rigidku = GetComponent<Rigidbody2D>(); 

    } 
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       public void lariUP (BaseEventData e){ 

        rigidku.velocity = Vector2.zero; 

        rigidku.AddForce (force); 

        rigidku.velocity = new Vector2 (speed, rigidku.velocity.y); 

        animlari.SetInteger ("State", 0); 

 

    } 

    public void lariDOWN (BaseEventData e){ 

        animlari.SetInteger ("State", 1); 

 

    } 

}  

 

 

4.4.10 Script Musuh atau Enemy 

 

Setiap permainan di stage 2,3,4, dan 5 mempunyai tantangan musuh berupa benda 

benda yang harus dihindari supaya ketika bermain poin kita tidak berkurang atau 

nyawa kita tidak berkurang dan musuh yang keluar selalu diacak. Berikut script 

untuk menampilkan musuh 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class palurandom : MonoBehaviour { 
 
    public GameObject [] palu; 
    public GameObject [] uang; 
    public float maxPos = 2.2f; 
    public float delayTimer = 0.5f; 
    float Timer; 
    public static bool stoppalu; 
    int tambahcinta; 

Fungsi dari script diatas untuk mendeklarasikan apa saja yang dibutukan dalam 

pembuatan program, seperti float yang berfungsi untuk membuat variabel angka 

lebih dari satu atau angka koma, bool untuk menyatakan suatu kondisi benar atau 

salah pada variabel tersebut 
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Gambar 4. 34 Musuh atau Enemy Stage 2, 3, 4, dan 5 

Gambar di atas merupakan musuh yang ada di game, semua musuh yang ada 

di beberapa stage akan diacak atau random supaya musuh yang muncul digame 

berganti ganti, berikut script yang dibutuhkan untuk membuat program random 

musuh 

 
    void Start () { 
        Timer = delayTimer; 
        stoppalu = false; 
    } 
    void Update (){ 
        Timer -= Time.deltaTime; 
        if (Timer <= 0) { 
            Vector3 palupos = new Vector3 (transform.position.x+1,Random.Range (-
2.66f, 0.18f), transform.position.z); 
            tambahcinta = Random.Range (0,4); 
            Debug.Log ("tes spown "+ tambahcinta); 
            if (tambahcinta < 2) { 
                Debug.Log ("ini 1  "+ tambahcinta); 
                    Instantiate (palu[tambahcinta], palupos, transform.rotation); 
            }else{ 
                tambahcinta -= 2; 
                Debug.Log ("ini 2   "+ tambahcinta); 
                Instantiate (uang[tambahcinta], palupos, transform.rotation); 
            } 
            Timer = delayTimer; 
             
        } 
 
    } 
} 

Script diatas menjelaskan tentang proses membuat random musuh, seperti baris 

perintah Random.Range (-2.66f, 0.18f) yang berfungsi untuk mengacak posisi 

sumbu y pada musuh sesuai dengan tinggi rendahnya musuh yang keluar saat game 

dimainkan, Debug.Log berfungsi melakukan respon apakah musuh keluar sesuai 

dengan yang sudah ditentukan 
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4.4.11 Script Mendeteksi Objek 

 

Setiap stage ada fungsi yang bernama triger, tujuannya adalah ketika objek satu 

dengan yang lainnya bersentuhan maka akan muncul reaksi seperti poin bertambah 

atau nyawa berkurang. Berikut script untuk mendeteksi objek 

   

Gambar 4. 35 Tampilan Karakter Jika Menyentuh Enemy akan Kalah 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
public class trigerenmylv2 : MonoBehaviour { 
private uimlv2 gameover; 
        void Start () { 
                gameover = FindObjectOfType<uimlv2> (); 
    } 
        void Update () { 
     
    } 
    void OnTriggerEnter2D (Collider2D palu){ 
        if (palu.gameObject.name == "playerwong"){ 
            Debug.Log ("Kalah"); 
        } 
    } 
} 

Fungsi dari baris perintah script diatas seperti OnTriggerEnter2D yaitu untuk 

mendeteksi ketika dua objek bersentuhan maka yang terjadi nyawa pemain akan 

berkurang atau jika nyawa habis maka permainan dianggap selesai 
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4.4.12 Script Menggerakan Karakter Stage 3 

Permainan di stage 3 karakter bisa bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai arahan mouse 

atau jari ketika bermain di handphone. Berikut gambar dari stage 3 

     

Gambar 4. 36 Tampilan Gerakan Karakter Stage 3 

Agar karakter bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan, maka diperlukan script sebagai 

berikut 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
public class playercontroler : MonoBehaviour { 
    private float maxWidth; 
    public Camera cam; 
 
    void Start () { 
        if (cam == null) { 
            cam = Camera.main; 
        } 
        Vector3 upperCorner = new Vector3 ( Screen.width, Screen.height, 0.0f); 
        Vector3 targetWidth = cam.ScreenToWorldPoint (upperCorner); 
        float playerWidth = GetComponent<Renderer>().bounds.extents.x; 
        maxWidth = targetWidth.x - playerWidth; 
    } 
   void FixedUpdate () { 
        Vector3 rawPosition = cam.ScreenToWorldPoint (Input.mousePosition); 
        Vector3 targetPosition = new Vector3 (rawPosition.x, -3.04f, 0.0f); 
        float targetWidth = Mathf.Clamp (targetPosition.x, -maxWidth, maxWidth); 
        targetPosition = new Vector3 (targetWidth,targetPosition.y, targetPosition.z); 
        GetComponent<Rigidbody2D>().MovePosition (targetPosition); 
     
    } 
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} 
 

4.4.13 Script Spawner  

 

Fungsi dari script ini adalah untuk menampilkan objek yang bisa diambil supaya 

mendapat poin. Benda ini sebelumnya sudah dalam bentuk perfab di Unity. Berikut 

script spawner dalam game 

using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
using System.Collections; 
 
public class spawnerpalu : MonoBehaviour { 
     
    public GameObject [] palu; 
    public GameObject[] rintangan; 
    public float maxPos = 2.2f; 
    public float delayTimer = 0.5f; 
    float Timer; 
    public static bool stoppalu; 
    int cinta; 

Fungsi dari perintah script diatas adalah untuk mendeklarasikan apa saja yang 

dibutuhkan dalam pembutan program khusus untu spawner, seperti float yang 

memiliki fungsi untuk membuat angka dengan bilangan koma, bool yang berfungsi 

untuk menyatakan suatu kondisi tertentu  

               

Gambar 4. 37 Tampilan Palu dan Hati Untuk Penambah Poin Stage 3 
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Gambar di atas merupakan gambaran ketika pemain berhasil mendapatkan poin saat 

menyentuh palu dan hati. Berikut script untuk membuat random spawaner sebagai 

poin tambahan 

 
    void Start () { 
        Timer = delayTimer; 
        stoppalu = false; 
         
    } 
    void Update (){ 
        Timer -= Time.deltaTime; 
            if (Timer <= 0) { 
            Vector3 palupos = new Vector3 (Random.Range (-   
2.21f, 2.36f), transform.position.y, transform.position.z); 
            cinta = Random.Range (0, 11); 
            Debug.Log ("tes spawn  " + cinta); 
            if (cinta < 2) { 
                Debug.Log ("ini 1  " + cinta); 
                Instantiate (palu [cinta], palupos, transform.rotation); 
 
            } else { 
                cinta -= 2; 
                Debug.Log ("ini 2   " + cinta); 
                Instantiate (rintangan [cinta], palupos, transform.rotation); 
 
            } 
            Timer = delayTimer; 
        } 
    } 
    } 

Fungsi dari baris perintah script di atas adalah untuk melakukan acak atau random 

terhadap dua objek yang sudah di tetapkan sebelumnya sebagai objek penambah 

poin apabila karakter bersentuhan dengan kedua benda tersebut 

 
 

4.4.14 Script Enemy Stage 4 

 

Permainan di stage 4 karakter hanya diam tetapi enemy atau musuh selalu bergerak 

disekitar karakter, tugas pemain adalah menghilangkan musuh dengan cara menekan 

semua musuh yang muncul. Berikut gambar dari stage 4 
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Gambar 4. 38 Tampilan Munculnya Enemy Stage 4 

 
  Berikut script yang diperlukan untuk memunculkan musuh 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class enemy2 : MonoBehaviour { 
 
    private Vector3 positionToMove; 
    public float speed; 
    public bool attack; 
    public bool goAway; 
    public bool randomMovement; 
    int enemyHealth = 4; 
    Vector3 localScale; 

 

Fungsi dari baris perintah di atas antara lain class untuk mempertegas sebagai ruang 

utama program yang di dalamnya terdapat banyak baris perintah, float yang berfungsi 

untuk mendeklarasikan angka dalam bentuk bilangan koma, bool untuk memberikan 

suatu kondisi tertentu  

 

    void Start () { 

        speed = 3; 

        positionToMove = Camera.main.ScreenToWorldPoint (new Vector3 (Random.Range (

0, Screen.width), Random.Range (0, Screen.height),1)); 

        StartCoroutine (waitToAttack ()); 
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        randomMovement = true; 

        localScale = transform.localScale; 

    } 

     

Fungsi dari baris perintah di atas seperti void Start yang memiliki fungsi untuk 

menjalankan satu perintah program hanya satu kali saja saat pertama kali program 

dijalankan, randomMovement untuk menentukan satu kondisi random itu dapat 

dijalankan atau tidak 

     

Gambar 4. 39 Tampilan Random Enemy Stage 4 

Gambar di atas merupakan gambaran game dari stage 4 dimana permainan ini 

menerapkan random objek ketika bermain. Berikut script untuk membuat program 

random objek 

 
    void Update () { 
        RandomMovement (); 
        GoToPlayer (); 
        GoAway (); 
        EnemyFacingDirection (); 
     
    } 
    public void RandomMovement(){ 
        if (randomMovement){ 
            Debug.Log ("Still move"); 
        transform.position = Vector3.MoveTowards (transform.position, positionToMove, spee
d * Time.deltaTime); 
        if (transform.position == positionToMove) { 
                positionToMove = Camera.main.ScreenToWorldPoint (new Vector3 (Random.Ra
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nge (0, Screen.width), Random.Range (0, Screen.height),1)); 
        } 
    } 
} 
    IEnumerator waitToAttack (){ 
        yield return new WaitForSeconds (Random.Range (3,5)); 
        randomMovement = false; 
        attack = true; 
        positionToMove = Camera.main.ScreenToWorldPoint (new Vector3 (Random.Range (
Screen.width/5*2, Screen.width-Screen.width/5*2),Random.Range (0,Screen.height/2 ),1)) 
    } 

Fungsi baris perintah di atas adalah untuk melakukan acak semua objek yang 

bertindak sebagai penambah poin di dalam stage 4, Ienumerator biasanya digunakan 

untuk memberikan jeda waktu sekian detik terhadap objek yang muncul dalam game 

    public void GoToPlayer (){ 

        if (attack && transform.position != positionToMove) { 

            Debug.Log ("Goto the player place"); 

            transform.position = Vector3.MoveTowards (transform.position, positionToMove, sp

eed * Time.deltaTime); 

 

        } else if (attack && transform.position == positionToMove) { 

            StartCoroutine (Attack ()); 

        } 

        } 

Fungsi baris perintah script diatas berfungsi supaya pemain bisa menekan objek yang 

muncul dari belakang karakter dengan dibatasi waktu bermain 

 

Gambar 4. 40 Tampilan Baris Perintah Untuk Memberikan Jeda Objek 
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Gambar di atas merupakan gambaran dari stage 4 yang di dalam baris perintahnya 

terdapat beberapa fungsi untuk memberikan jeda objek, dan waktu menekan objek. 

Berikut script untuk membuat program tersebut. 

 

    IEnumerator Attack (){ 

        attack = false; 

        karakter _char = GameObject.Find ("karakter").GetComponent<karakter> (); 

        if (!_char.karakterDie) { 

            yield return new WaitForSeconds (0.5f); 

            Debug.Log ("1st Attack"); 

            _char.GetHit (); 

        } 

        if (!_char.karakterDie) { 

            yield return new WaitForSeconds (1); 

            Debug.Log ("2nd Attack"); 

            _char.GetHit (); 

        } 

        if (!_char.karakterDie) { 

            yield return new WaitForSeconds (0.5f); 

            Debug.Log ("3rd Attack"); 

            _char.GetHit (); 

        } 

        if (!_char.karakterDie) { 

            yield return new WaitForSeconds (0.5f); 

            Debug.Log ("4rd Attack"); 

            _char.GetHit (); 

        } 

        

        int x; 

        x = Random.Range (1, 3); 

        if (x == 1) { 

            positionToMove = Camera.main.ScreenToWorldPoint (new Vector3 (0, Random.Ra

nge (0, Screen.height), 1)); 

        } 

        if (x == 2) { 

            positionToMove = Camera.main.ScreenToWorldPoint (new Vector3 (Screen.width, 
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Random.Range (0, Screen.height), 1)); 

        } 

        if (x == 3) { 

            positionToMove = Camera.main.ScreenToWorldPoint (new Vector3 (Random.Rang

e (0, Screen.width), Screen.height, 1)); 

        } 

        if (x == 4) { 

            positionToMove = Camera.main.ScreenToWorldPoint (new Vector3 (Random.Rang

e (0, Screen.width), Screen.height, 1)); 

        } 

        //attack = false; 

        goAway = true; 

    } 

    public void GoAway (){ 

        if (goAway && transform.position != positionToMove) { 

             

            transform.position = Vector3.MoveTowards (transform.position, positionToMove, sp

eed * Time.deltaTime); 

 

        } else if (goAway && transform.position == positionToMove) { 

            Debug.Log ("destroy after goaway function "); 

            GameObject.Find ("Gamemanager").GetComponent<Spawner> ().OnEnemyDeath 

(); 

            Destroy (gameObject); 

             

        } 

    } 

    public void GetHit(){ 

        enemyHealth--; 

        if (enemyHealth == 0) 

        { 

            GameObject.Find ("Gamemanager").GetComponent<Spawner> ().OnEnemyDeath 

(); 

            Destroy (gameObject); 

        } 

    } 

    void EnemyFacingDirection(){ 
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        if (transform.position.x > positionToMove.x) { 

            transform.localScale = new Vector3 (localScale.x, localScale.y, localScale.z); 

 

        } else { 

            transform.localScale = new Vector3 (+localScale.x, localScale.y, localScale.z); 

        } 

    } 

    } 

Fungsi dari baris perintah di atas adalah untuk memberikan jeda waktu sekian detik 

antara objek satu dengan yang lainnya, sesuai dengan yang sudah ditentukan, serta 

untuk melakukan acak objek yang muncul saat game dijalankan 

4.4.15 Scrupt Raycashit Stage 4 

 

Tujuan script raycashit yaitu supaya objek yang kita sentuh bisa hilang dan poin 

bertambah. Berikut script nya 

 
using UnityEngine; 
using System.Collections; 
public class raycashit : MonoBehaviour { 
    private uimanjaerlv4 scorelv4; 
    public AudioSource soundee4; 
 

Fungsi dari baris program diatas adalah untuk mendeklarasikan apa saja yang 

dibutuhkan dalam pembuatan program ini, seperti uimanjerlv4 yang artinya di 

program ini mengambil beberapa variabel dari script uimanjerlv4, audiosource 

berfungsi untuk memanggil perintah suara dalam game 

 

 

    void Start () { 

        soundee4.Stop (); 

        scorelv4 = FindObjectOfType<uimanjaerlv4> (); 

 

    } 

Fungsi baris perintah di atas antara lain void Start artinya baris program tersebut 

hanya menjalankan satu kali proses saat program dijalankan, soundee4.Stop artinya 

suara dinonaktifkan sementara kecuali ketika bersentuhan dengan objek maka suara 
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akan muncul, findObjekOfType artinya kita mengambil beberapa baris perintah 

atau variabel yang ada di dalam script uimanjaerlv4 

 

        void Update () { 

        if (Input.GetMouseButtonDown (0)) { 

            Vector2 worldpoint = Camera.main.ScreenToWorldPoint (Input.mousePosition); 

            RaycastHit2D hit = Physics2D.Raycast (worldpoint, Vector2.zero); 

            Debug.Log ("kena"); 

            if (hit.collider != null && hit.collider.gameObject.tag == "en1")  

            { 

                Destroy (hit.collider.gameObject); 

                scorelv4.scoreUpdate4 (); 

                soundee4.Play(); 

            }  

        } 

    } 

    void OnTriggerEnter2D (Collider2D palu){ 

        if (palu.gameObject.tag == "en1") { 

            soundee4.Play (); 

        } 

    } 

}  

Fungsi script Input.GetMouseButtonDown untuk memberi perintah bahwa objek hanya 

bisa ditekan menggunakan mouse atau dengan menyentuh objek pada layar handphone, 

OnTriggerEnter2D berfungsi untuk memberikan perintah jika objek yang muncul akan 

menimbulkan respon tambah poin dalam game. 

 

 

4.4.16 Script PlayerController Stage 5 

Permainan pada stage 5 karakter bisa menembak musuh dengan menggunakan palu, 

dan bergerak kekiri kekanan. Cara menembak musuh pemain hanya perlu menekan 

mouse atau layar handphone. Berikut gambar dari stage 5 
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Gambar 4. 41 Tampilan Gerakan Karakter Ke Kanan dan Ke Kiri Stage 5 

 Agar karakter bisa bergerak ke kiri dan ke kanan membutuhkan script sebagai berikut 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
public class playerconlv5 : MonoBehaviour { 
    public GameObject Playerbullet; 
    public GameObject BulletPosition01; 
    public Camera cam; 
    private float maxWidth; 
    public float speed; 
    private uimanjerlv5 spwn5; 
 

Fungsi baris perintah di atas yaitu untuk mendeklarasikan perintah apa saja yang 

dibutuhkan dalam pembuatan program ini, seperti GameObject untuk membuat objek 

di unity, Camera yang berfungsi agar kamera tetap fokus pada layar tampilan game, 

float untuk membuat bilangan koma, private uimanjerlv5 untuk memanggil beberapa 

variabel yang dibutuhkan dari script tersebut tanpa harus ditampilkan dalam 

inspector game engine unity. 

 
    void Start ()  
    { 
        if (cam == null) { 
            cam = Camera.main; 
        } 
        Vector3 upperCorner = new Vector3 ( Screen.width, Screen.height, 0.0f); 
        Vector3 targetWidth = cam.ScreenToWorldPoint (upperCorner); 
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        float playerWidth = GetComponent<Renderer>().bounds.extents.x; 
        maxWidth = targetWidth.x - playerWidth; 
 
        spwn5 = FindObjectOfType <uimanjerlv5> (); 
    } 
 

Fungsi dari script di atas seperti void Start adalah untuk menjalankan baris perintah 

sekali saat di awal saja, cam == null, cam = camera.main artinya kamera tetap pada 

posisi yang sama tanpa harus mengikuti pergerakan dari objek. Vector 3 memiliki 

fungsi bahwa benda tersebut bisa bergerak ke arah bawah, atas atau samping. 

 
    void FixedUpdate () { 
        Vector3 rawPosition = cam.ScreenToWorldPoint (Input.mousePosition); 
        Vector3 targetPosition = new Vector3 (rawPosition.x, -2.01f, 1.42f); 
        float targetWidth = Mathf.Clamp (targetPosition.x, -maxWidth, maxWidth); 
        targetPosition = new Vector3 (targetWidth,targetPosition.y, targetPosition.z); 
        GetComponent<Rigidbody2D>().MovePosition (targetPosition); 
 
    } 

Fungsi script di atas seperti FixedUpdate yaitu baris program yang selalu 

mengeksekusi semua perintah selama program tersebut berjalan sesuai dengan 

perubahan fisik pada objek,  

 
    public void Update ()  
    { 
        if (Input.GetMouseButtonDown(0)) 
        { 
            GameObject bullet01 = (GameObject)Instantiate (Playerbullet); 
            bullet01.transform.position = BulletPosition01.transform.position; 
        } 
        float x = Input.GetAxisRaw ("Horizontal"); 
        float y = Input.GetAxisRaw ("Vertical"); 
        Vector2 direction = new Vector2 (x, y).normalized; 
        Move (direction); 
    } 

Fungsi script di atas seperti void update yaitu sama dengan FixedUpdate, 

perbedaannya hanya void update lebih fokus pada perubahan kondisi ketika program 

dijalankan, vector2 berfungsi bahwa benda tersebut hanya bisa bergerak ke kanan 

dan ke kiri sesuai dengan sumbu x dan y. 

 

    void Move (Vector2 direction) 

    { 

        Vector2 min = Camera.main.ViewportToWorldPoint (new Vector2 (0, 0)); 

        Vector2 max = Camera.main.ViewportToWorldPoint (new Vector2 (1, 1)); 
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        max.y = max.y - 0.225f; 

        min.y = min.y + 0.225f; 

        max.x = max.x - 0.285f; 

        min.x = min.x + 0.285f; 

        Vector2 pos = transform.position; 

        pos += direction * speed * Time.deltaTime; 

        pos.x = Mathf.Clamp (pos.x, min.x, max.x);  

        pos.y = Mathf.Clamp (pos.y, min.y, max.y); 

        transform.position = pos; 

    } 

Fungsi baris perintah program di atas yaitu untuk memberikan jarak perpindahan 

benda dari tempat satu ke tempat yang lainnya, seperti Mathf.Clamp yang berfungsi 

untuk membatasi jarak atau posisi yang dapat di tempuh oleh objek tersebut. Max.y 

artinya jarak maksimal dalam sumbu y, min.x jarak minimal sumbu x. 

 

    void OnTriggerEnter2D (Collider2D coll) 

    { 

        if (coll.tag == "EnemyshipTag")  

        { 

            spwn5.score += spwn5.scoreenemygo1; 

            Debug.Log ("kalah"); 

            if (coll.tag == "EnemybulletTag") ; 

                Destroy (gameObject); 

                Debug.Log ("uang ilang"); 

            } 

        } 

 

    } 

}  

Fungsi baris perintah program di atas adalah untuk memberikan respon nyawa 

berkurang atau nilai bertambah jika benda satu dengan yang lainnya saling 

bersentuhan, Destroy berfungsi untuk menghilangkan benda ketika sudah saling 

bersentuhan. 
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4.4.17 Script PlayerBullet Stage 5 

Permainan stage 5 karakter bisa menembak ke arah musuh dengan menggunakan 

palu. Jika musuh terkena palu maka poin bertambah, dan bila palu bersentuhan 

dengan uang, uang yang akan hilang. 

 

 

Gambar 4. 42 Tampilan Palu Sebagai Senjata di Stage 5 

Berikut script untuk membuat program playerbullet dalam permainan di stage 5 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
public class Playerbullet : MonoBehaviour { 
    float speed; 
    private uimanjerlv5 skoretambah; 

Fungsi baris perintah program tersebut adalah untuk mendeklarasikan apa saja yang 

dibutuhkan dalam pembuatan program ini 

 
 

 
 
    void Start () { 
       skoretambah = FindObjectOfType<uimanjerlv5> (); 
        speed = 8f; 
    } 

Fungsi baris perintah program tersebut seperti void start yang artinya bahwa program 

tersebut hanya sekali saja dijalankan saat pertama kali program itu dijalankan, 
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FindObjectOfType artinya kita mengambil beberapa variabel yang ada di script 

uimanjerlv5, speed artinya kecepatan objek tersebut bergerak 

 
    void Update () { 
 
        Vector2 position = transform.position; 
        position = new Vector2 (position.x, position.y + speed * Time.deltaTime);   
        transform.position = position; 
        Vector2 max = Camera.main.ViewportToWorldPoint (new Vector2 (1, 1)); 
 
        if (transform.position.y > max.y)   
        { 
            Destroy (gameObject); 
        } 
    } 
 

Fungsi baris perintah program void Upadate yaitu untuk menjalankan baris perintah 

program tersebut secara terus menerus selama program itu di jalankan, karena untuk 

memberikan perubahan kondisi terakhir program, vector2 artinya kita hanya 

membutuhkan dua sumbu x dan y dalam membuat pergerakan benda tersebut, 

Destroy untuk membuat efek ketika benda satu dengan yang lain bersentuhan maka 

salah satu hilang. 

 
    void OnTriggerEnter2D (Collider2D coll) 
    { 
        if (coll.tag == "EnemyshipTag") { 
            Destroy (gameObject); 
            skoretambah.score += skoretambah.scoreenemygo1; 
            Debug.Log ("poin tambah"); 
        } 
    } 
} 

Fungsi baris perintah program void OnTriggerEnter2D adalah untuk memberikan 

respon yang terjadi setelah dua benda saling bersentuhan, seperti nilai bertambah atau 

nyawa dalam permainan kurang 

4.4.18 Script EnemyController Stage 5 

Dalam permainan di stage 5 tantangannya yaitu musuh yang muncul dari layar atas, 

dan posisi musuh bisa berubah 



99 

 

 

 

 

Gambar 4. 43 Tampilan Musuh di Stage 5 

Berikut script untuk membuat program musuh di stage 5 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
public class EnemyController : MonoBehaviour { 
    float speed; 
    private uimanjerlv5 nambahskore; 
 

Fungsi baris perintah program tersebut yaitu untuk mendeklarasikan apa saja yang 

dibutuhkan dalam pembuatan program musuh di stage 5, seperti float yang berfungsi 

supaya kita bisa memasukkan bilangan dengan koma, private artinya script tersebut 

hanya dibutuhkan khusus pada program itu saja dan tidak berdampak pada yang 

lainnya,   

    void Start ()  { 

        nambahskore = FindObjectOfType <uimanjerlv5> (); 

        speed = 2f; 

    } 

Fungsi baris perintah void Start bahwa program tersebut hanya berjalan sekali saja 

saat program tersebut dijalankan, speed berfungsi memberikan kecepatan benda ber 

gerak 

 

    void Update () { 
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        Vector2 position1 = transform.position; 

        position1 = new Vector2 (position1.x, position1.y - speed * Time.deltaTime); 

        transform.position = position1; 

        Vector2 min = Camera.main.ViewportToWorldPoint (new Vector2 (0,0)); 

        if (transform.position.y < min.y) 

        { 

            Destroy (gameObject); 

        } 

    } 

Baris perintah void Update berfungsi bahwa perintah program tersebut terus akan 

berjalan selama program tersebut dijalankan, karena untuk melihat atau memberikan 

kondisi terakhir program tersebut. Vector2 artinya benda tersebut hanya bergerak 

mengikuti sumbu x dan y saja. 

 

    void OnTriggerEnter2D (Collider2D coll) 

    { 

        if ((coll.tag == "PlayershipTag") || (coll.tag == "PlayerbulletTag")) 

        { 

            Destroy (gameObject); 

            Debug.Log ("skor tambah"); 

            nambahskore.score += nambahskore.scoreenemygo1; 

        } 

    } 

} 

Baris perintah void OnTriggerEnter2D untuk memberikan efek setelah kedua benda 

saling bersentuhan, seperti tambah poin atau nyawa berkurang, destroy untuk 

menghilangkan benda setelah saling bersentuhan 

 
4.4.19 Script EnemyBullet Stage 5 

 

Fungsi dari script ini yaitu supaya musuh bisa menyerang karakter dengan 

menembakkan uang.  
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Gambar 4. 44 Tampilan Musuh Melempar Uang Ke Karakter Stage 5 

Gambar di atas merupakan gambaran ketika musuh menembak karakter dengan 

menggunakan uang. Berikut script untuk membuat program enemybullet  

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
public class Enemybullet : MonoBehaviour { 
    private uimanjerlv5 nyawa; 
    float speed; 
    Vector2 _direction; 
    bool isready; 

Fungsi baris perintah program di atas yaitu untuk mendeklarasikan apa saja yang 

dibuthkan untuk membuat program ini, seperti bool, float, vector 

 
    void Awake () 
    { 
        speed = 5f; 
        isready = false; 
    } 

Fungsi baris perintah program void Awake yaitu perintah yang pertama kali 

dijalankan sebelum menjalankan perintah void start,  

 

    void Start () { 

        nyawa = FindObjectOfType <uimanjerlv5> (); 

     

    } 
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Fungsi baris perintah void start yaitu perintah yang dijalankan hanya sekali saja saat 

program dijalankan 

 
    public void SetDirection (Vector2 direction) 
    { 
        _direction = direction.normalized; 
        isready = true; 
    } 
 

Fungsi baris perintah setDirection yaitu untuk memberikan arah sesuai posisi 

karakter ketika uang tersebut dilempar 

 
    void Update () { 
 
        if (isready) { 
            Vector2 position_1 = transform.position; 
            position_1 += _direction * speed * Time.deltaTime; 
            transform.position = position_1; 
            Vector2 min = Camera.main.ViewportToWorldPoint (new Vector2 (0, 0)); 
            Vector2 max = Camera.main.ViewportToWorldPoint (new Vector2 (1, 1)); 
 
            if ((transform.position.x < min.x) ||(transform.position.x > max.x)||( transform
.position.y < min.y) || (transform.position.y > max.y)) 
            { 
                Destroy (gameObject); 
            } 
        } 
    } 
 

Fungsi baris perintah void update yaitu perintah yang terus berjalan sepanjang 

program itu dijalankan, karena fungsi update untuk memberikan kondisi terakhir dari 

program tersebut, vector2 artinya benda hanya bergerak mengikuti arah sumbu x dan 

sumbu y saja 

 
    void OnTriggerEnter2D (Collider2D coll) 
    { 
        if (coll.tag == "PlayershipTag") { 
             
            Destroy (gameObject); 
            nyawa.nyawaplayer -= nyawa.nyawakurang; 
            Debug.Log ("skor kurang"); 
        } 
    }  
} 

Fungsi baris perintah void OnTriggerEnter2D yaitu untuk memberikan efek ketika 

kedua benda saling bersentuhan dengan collider satu sama lain, seperti menambah 

poin permainan atau nyawa berkurang 
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4.4.20 Script EnemyGun Stage 5 

 

Fungsi dari script ini yaitu agar uang yang keluar dari musuh sesuai posisi musuh. 

Berikut script enemygun stage 5 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
public class EnemyGun : MonoBehaviour { 
    public GameObject EnemyBulletGO1; 
    void Start () { 
        Invoke ("uangenemybullet", 1f); 
    } 
    void Update () { 
    } 
    void uangenemybullet (){ 
        GameObject playership = GameObject.Find ("PlayerGO"); 
        if (playership != null) { 
            GameObject bullet = (GameObject)Instantiate (EnemyBulletGO1); 
            bullet.transform.position = transform.position; 
            Vector2 direction = playership.transform.position - bullet.transform.position; 
            bullet.GetComponent<Enemybullet> ().SetDirection (direction); 
        } 
    } 
} 

Fungsi baris perintah diatas yaitu supaya posisi uang keluar sama dengan posisi 

musuh, sehingga soalah olah musuh yang menembakkan uang ke arah karakter 

 

4.5 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berdasarkan usia dan pendidikan terlihat pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 

 

Gambar 4. 45 Data Responden Berdasarkan Usia 
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Gambar di atas merupakan hasil penelitian penyebaran kuisioner berdasarkan usai, 

sesuai dengan tujuan pembuatan game ini untuk anak muda, jumlah paling banyak pengujian 

game ini yaitu Usia 22 tahun sebanyak 9 orang. 

 

Gambar 4. 46 Data Responden Berdasarkan Pendidikan 

Gambar di atas merupakan macam macam latar belakang pendidikan responden, dan paling 

banyak adalah jenjang pendidikan Strata 1 sebesar 44% atau sejumlah 13 orang 

4.5.1 Kuisioner Post Test 

 

Setelah melakukan penelitian pre test langkah selanjutnya adalah penulis meminta 

kesediaan 30 responden yang sama untuk mengisi lembar kuisioner post test, setelah 

mereka mencoba memainkan game “Basmi Korupsi”. Berikut hasil post test dari 

game tersebut. 

 

13%

20%

10%

3%

44%

10%

Pendidikan

SMP 4

SMA 6

SMK 3

D3 1

S1 13

Karyawan 3
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Gambar 4. 47 Data Responden Setelah Bermain Game Basmi Korupsi 

Hasil penelitian pertanyaan di atas adalah sebanyak 57 % menjawab menarik 

jika game “Basmi Korupsi” digunakan sebagai media pembelajaran anti korupsi, dan 

43% menjawab sangat menarik sedangkan pilihan tidak menarik dan sangat tidak 

menarik tidak dipilih oleh responden sehingga persentase 0%. 

 

Hasil penelitian terhadap jenis game arcade menarik untuk dimainkan atau tidak, 

terlihat pada tabel 4.17 

 

 

Gambar 4. 48 Data Responden Menyukai Game Basmi Korupsi atau Tidak 

43%

57%

0% 0%

1. Setelah bermain game anti korupsi, apakah game 
tersebut menarik digunakan sebagai media 

pembelajaran

sangat menarik 13 menarik 17

tidak menarik 0 sangat tidak menarik 0

80%

20%
0%0%

2. Apakah jenis game yang anda mainkan (arcade) 
menarik?

sangat menarik 24 menarik 6 tidak menarik 0 sangat tidak menarik 0
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Hasil penelitian pertanyaan di atas ketika diajukan ke responden adalah sebanyak 80% 

responden menjawab sangat menarik, 20 % responden menjawab menarik, sedangkan 

pilihan yang lain tidak dipilih oleh responden. 

Yang membuat menarik dari game anti korupsi dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 4. 49 Data Responden Yang Menarik dari Game Basmi Korupsi 

Hasil penelitian dari pertanyaan tersebut yaitu sebanyak 56% responden atau 17 

orang menjawab skenario dalam game “Basmi Korupsi” menarik, kemudian 27% atau 8 

orang menjawab tampilan grafis, 17% atau 5 orang menjawab karakter yang membuat game 

tersebut menarik untuk dimainkan. 

Tingkat kesulitan yang ditemui responden ketika bermain game dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: 

56%

27%

17%

0%

17%

3. APAKAH YANG MEMBUAT MENARIK DARI 
GAME ANTI KORUPSI ?

Skenario 17 Tampilan Grafis 8 Karakter 5 Sound Effect 0
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Gambar 4. 50 Data Responden Tingkat Kesulitan Bermain Game Basmi Korupsi 

Dari diagram di atas diperoleh hasil bahwa sebanyak 20 responden atau 67% 

menjawab game tersebut biasa saja ketika dimainkan, artinya responden tidak mengalami 

kesulitan ketika bermain game, lalu sebanyak masing-masing 16% responden menjawab 

sulit dan sangat tidak sulit, sedangkan pilihan sangat sulit memiliki persentase 0% 

Untuk mengetahui seberapa menarik grafis dalam game anti korupsi, dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4. 51 Data Responden Tentang Tampilan Grafis Game Basmi Korupsi 

Hasil penelitian dari pertanyaan diatas yaitu sebanyak 83% menjawab menarik, yang 

artinya responden menyukai tampilan grafis dalam game”Basmi Korupsi” kemudian 

16%

67%

17%

0%

4. Seberapa sulit  game yang anda 
mainkan?

sangat tidak sulit 5

biasa saja 20

sulit 5

sangat sulit 0

17%

83%

0%0%

5. Bagaimana penilaian anda tentang grafis 
game anti korupsi?

sangat menarik 5

menarik 25

tidak menarik 0

sangat tidak menarik 0
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sebanyak 17% menjawab sangat menarik, sedangkan pilihan yang lain memiliki persentase 

0%. 

Kemudian untuk mengetahui apakah responden menangkap informasi game anti korupsi, 

hasil penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4. 52 Data Responden Tentang Informasi Yang di Dapat Dalam Game Basmi Korupsi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 67 % responden menjawab setuju yang 

artinya mereka menangkap informasi dalam game anti korupsi, dan 33% menjawab sangat 

setuju yang artinya mereka sangat mengetahui informasi apa saja yang disampaikan dalam 

game tersebut. 

Pengaruh game anti korupsi terhadap pemahaman tentang korupsi dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: 

 

 

Gambar 4. 53 Data Responden Pengaruh Game Terhadap Pemahaman Tentang Korupsi 

33%

67%

0%0%

6. Apakah anda menangkap informasi dalam 
game anti korupsi?

sangat setuju 10 setuju 20
tidak setuju 0 sangat tidak setuju 0

7%

93%

0%0%

7.Seberapa besar pengaruh game 
terhadap pemahaman anda tentang 

korupsi ?

sangat
berpengaruh 2

berpanguruh 28

tidak berpengaruh
0
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Hasil penelitian dari pertanyaan diatas adalah sebanyak 93% responden menjawab 

berpengaruh yang artinya pemahaman responden bertambah setelah bermain game, 

kemudian sebanyak 7% menjawab sangat berpengaruh dan pilihan yang lainnya memiliki 

persentase 0% 

Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa tertarik responden terhadap game anti korupsi, dan 

hasil penelitian sebagai berikut 

 

Gambar 4. 54 Data Responden Tentang Ketertarikan Responden Terhadap Game Anti Korupsi 

Hasil penelitian pertanyaan di atas menyebutkan bahwa sebanyak 90% responden 

tertarik dengan game anti korupsi dengan alasan karena skenario game yang di tampilkan 

informatif, kemudian sebanyak 10% responden berpendapat sangat tertarik dengan game 

tersebut, dan pilihan yang lainnya tidak dipilih oleh responden. 

Untuk mengetahui ketertarikan responden bermain game anti korupsi sebagai bentuk untuk 

menambah pengetahuan tentang korupsi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

10%

90%

0% 0%

8. Seberapa tertarik anda terhadap game anti 
korupsi ?

sangat tertarik 3

tertarik 27

tidak tertarik 0

sangat tidak tertarik 0
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Gambar 4. 55 Data Responden Tentang Ketertarikan Responden Untuk Mengetahui Korupsi Yang Lain 

Hasil penelitian pertanyaan di atas yaitu sebanyak 73% responden ingin mengetahui 

lebih banyak lagi informasi tentang kasus korupsi, kemudian 23% responden menjawab 

sangat ingin mengetahui informasi tentang kasus korupsi di Indonesia, dan 4% menjawab 

tidak ingin mengetahui kasus korupsi lagi, cukup melalui game saja. 

Setelah responden merasa sudah mendapat informasi yang cukup tentang kasus korupsi, 

apakah responden juga akan mengajak teman atau saudara bermain game yang sama, dan 

hasil penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 4. 56 Data Responden Apakah Meraka Akan Mengajak Teman Untuk Bermain Game Basmi Korupsi 

atau Tidak 

23%

73%

4%
0%

9. Apakah dengan bermain game membuat anda 
ingin mengetahui banyak informasi mengenai kasus 

korupsi ?

sangat mengetahui 7

mengetahui 22

tidak mengetahui 1

sangat tidak mengetahui 0

13%

87%

0% 0%

10. Apakah setelah bermain game ini anda juga 
akan mengajak teman atau saudara anda 

bermain game anti korupsi?

sangat setuju 4 setuju 26 tidak setuju 0 sangat tidak setuju 0
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Hasil penelitian pertanyaan tersebut adalah sebanyak 87% responden atau 26 orang 

menjawab setuju yang artinya mereka juga mau mengajak teman atau saudaranya untuk 

bermain game “Basmi Korupsi”, kemudian 13% atau 4 orang menjawab sangat setuju untuk 

merekomendasikan game ini ke saudara atau temannya, sedangkan pilihan yang lainnya 

tidak dipilih oleh responden. 

Setelah bermain game tersebut responden memberikan masukkan untuk game “Basmi 

Korupsi” antara lain: 

a. Soal di stage 1 lebih dipermudah lagi karena ada beberapa responden yang merasa 

kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di stage 1 

b. Permainan di stage 5 untuk tantangannya lebih dipersulit lagi dengan cara memberikan 

batasan senjata palu yang keluar dari karakter untuk menyerang 

c. Waktu di stage 1 beberapa responden berpendapat masih terlalu cepat sehingga harus 

ditambah lagi 

d. Kemudian ada 1 responden yang berpendapat bahwa game ini sangat mudah dimainkan, 

jika sasaran game adalah anak muda tantangan setiap stage harus dipersulit 

 

4.5.2 Proses Build Game MultiPlatform Basmi Korupsi 

4.5.2.1 Proses Build di Android  

Sebelum masuk ke proses build game ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

seperti, kita harus mengunduh SDK dan JDK Android sampai versi terbaru, jika 

belum mengunduh maka game tidak bisa di build ke Android. Untuk melihat apakah 

SDK dan JDK sudah terinstal bisa dilihat dalam menu edit pilih tombol reference dan 

lihat di bagian eksteral tools seperti gambar di bawah ini 
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Gambar 4. 57 Tampilan Eksternal Tools di Unity 

 

Setelah kita sudah mempunyai SDK dan JDK maka langkah selanjutnya adalah 

masuk ke menu file pilih Build Setting atau bisa tekan tombol Ctrl+Shift+B, seperti 

gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4. 58 Tampilan Menu File di Unity 

Ketika sudah masuk ke menu Build Setting langkah selanjutnya adalah memilih game akan 

di build ke jenis platform apa, seperti gambar di bawah ini game akan di build ke platform 

Android  
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Proses selanjutnya adalah memilih menu Player Setting untuk mengatur game khusus di 

Android, tampilan Player Setting seperti di bawah ini 
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Gambar 4. 59 Tampilan Inspector di Player Setting Unity 

Setelah masuk ke menu Player Setting, langkah selanjutnya memberi nama produk 

game yang sudah dibuat sesuai keinginan, dan berikan icon jika diperlukan. 

Di bagian Resolution and Presentation kita bisa memilih game tersebut akan 

dimainkan dengan bentuk seperti apa, karena game “Basmi Korups” di pembuatan awal 

game menggunakan bentuk potrait maka di pilihan tersebut untuk hanya potrait dan potrait 

upside down saja yang diberi tanda 



115 

 

 

 

 

Gambar 4. 60 Tampilan Resolution and Presentation Player Setting di Unity 

Di bagian menu icon kita bisa memberikan icon gambar judul game sesuai ukuran yang 

diinginkan 

 

Gambar 4. 61 Tampilan Menu Icon Player Setting di Unity 

Ketika semua proses setting selesai dilakukan maka kembali ke menu build setting dan tekan 

tombol build maka akan muncul tampilan game untuk memberi nama game tersebut dan 
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akan disimpan di mana. Format untuk game Android yaitu .apk, setelah selesai proses build 

game bisa di jalankan di platform Android 

 

Gambar 4. 62 Tampilan Folder Penyimpanan Game Android .apk 

4.5.2.2 Proses Build di PC 

Hal yang pertama kali dilakukan untuk proses build game “Basmi Korupsi” di 

platform PC adalah pilih menu file tekan tombol build setting kemudian pilih platform PC 

atau komputer. Untuk di PC tidak membutuhkan tool yang lain seperti SDK dan JDK di 

Android. Berikut tampilan build setting untuk di PC 
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Gambar 4. 63 Tampilan Build Setting Untuk PC 

Setelah masuk ke menu build setting langkah selanjutnya yaitu mengatur game di 

bagian player setting. Di dalam menu tersebut kita harus mengatur resolution and 

presentasion dengan mengisi default screen width 480 dan default screen height 800. Alasan 

memberikan ukuran 480x800 karena dari awal pembuatan game ini berbentuk potrait dengan 

ukuran tersebut sehingga untuk proses buid di PC juga menggunakan ukuran 480x800. Jika 

tidak mengisi ukuran di dua kolom tersebut maka game ketika selesai di build dan dijalankan 

gambar akan membesar atau tidak sesuai dengan bentuk aslinya. 
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Gambar 4. 64 Tampilan Resolution and Presentation untuk PC di Unity 

Ketika selesai mengatur di bagian menu tersebut langkah selanjutnya kembali ke 

menu build setting dan tekan tombol build, maka akan muncul tampilan file tersebut akan 

disimpan dimana dengan format .exe 

4.5.2.3 Proses Build di IOS 

Proses yang harus dilakukan untuk build game “Basmi Korupsi” ke IOS sama dengan 

ketika di Android, dimulai dari masuk ke menu file kemudian pilih tombol build setting dan 

setelah muncul tampilan build setting pilih platform untuk IOS. Seperti gambar berikut 
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Gambar 4. 65 Tampilan Build Setting Untuk IOS di Unity 

Tombol player setting mati karena penulis belum mnegunduh page yang mendukung 

supaya game “Basmi Korupsi” bisa dijalankan di IOS, tetapi di bagian inspector kita bisa 

mengatur resolution and presentation dengan mengisi default screen width 480 dan default 

screen height 800 sesuai dengan ukuran game berbentuk potrait. 

Penulis tidak melanjutkan untuk melakukan proses build game ke IOS karena untuk 

build game di IOS harus mempunyai email dan password barang elektronik produk Apple 

baik Handphone maupun PC. 

4.5.2.4 Proses Build di WebGL 

Proses build game “Basmi Korupsi di WebGL dengan paltform yang lain hampir 

sama, seperti masuk ke menu file pilih tombol build setting setelah muncul tampilan, langkah 

selanjutnya pilih platform WebGL. Seperti gambar di bawah ini 
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Gambar 4. 66 Tampilan Build Setting untuk WebGL di Unity 

Langkah selanjutnya masuk ke menu player setting untuk mengatur ukuran game 

tersebut. Pada bagian resolution and presentation atur bagian default screen width 480 dan 

default screen height 800 sesuai dengan ukuran game berbentuk potrait. 

 

Gambar 4. 67 Tampilan Resolution and Presentation Player Setting di Unity 

 



121 

 

 

 

 

Selesai melakukan pengaturan, langkah selanjutnya kembali ke menu build setting 

dan tekan tombol build maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini 

 

Gambar 4. 68 Tampilan Folder Penyimpanan Game Platform WebGL 

Pilih game tersebut akan di simpan di folder mana, atau bisa membuat nama folder 

baru dan beri nama sesuai yang dinginkan kemudian tekan tombol select folder dan game 

masuk ke proses build. Hasil dari proses build game di WebGL sebagai berikut. 

 

Gambar 4. 69 Hasil Build Game WebGL dari Unity 

Ada kendala yang dihadapi penulis ketika game dijalankan di web browser karena 

game tidak mau dijalankan meskipun web sudah di update ke versi terbaru. Hasil setelah 

game di jalankan di web browser sebagai berikut 
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Gambar 4. 70 Tampilan Error Ketika Game di Jalankan di Web Browser 

Setelah mengetahui hasil tersebut penulis mencari penyebab game tidak bisa di 

jalankan di web browser, dan setelah mencari referensi di web forum Unity ternyata 

penyebabnya adalah WebGL tidak bisa membaca script C# yang ada di Monodevelop. 

WebGL hanya bisa membaca script Java saja.  

4.5.3 Pengetahuan Korupsi Game Basmi Korupsi  

Di dalam game “Basmi Korupsi” penulis memberikan informasi pengetahuan 

korupsi berdasarkan jenis perkara seperti pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, perijinan, 

penyuapan, dan tindak pidana pencucian uang. Berikut informasi yang ada dalam game 
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 Stage 1  

 

Gambar 4. 71 Tampilan Pengetahuan Korupsi di Stage 1 

Pengetahuan korupsi di stage 1 adalah tentang pengadaan barang dan jasa, menurut 

Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun 

dan denda maksimal 1 milyar. 

 Stage 2 

 

Gambar 4. 72 Tampilan Pengetahuan Korupsi di Stage 2 

Pengetahuan korupsi di stage 2 adalah tentang Gratifikasi menurut Undang-Undang 

Tipikor Pasal 12 B yaitu hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 milyar 

atau sesuai dengan tindakan yang dilakukan 
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 Stage 3 

 

Gambar 4. 73 Tampilan Pengetahuan Korupsi di Stage 3 

Pengetahuan korupsi di stage 3 adalah tentang Perijinan menurut Pasal 11 Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 

250 juta atau sesuai dengan tindakan yang dilakukan 

 Stage 4 

 

Gambar 4. 74 Tampilan Pengetahuan Korupsi di Stage 4 

Pengetahuan korupsi di stage 4 adalah tentang Penyuapan menurut Undang-Undang 

Tipikor Pasal 11 yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 250 juta atau 

sesuai dengan tindakan yang dilakukan 
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 Stage 5 

 

Gambar 4. 75 Tampilan Pengetahuan Korupsi di Stage 5 

Pengetahuan korupsi di stage 5 adalah tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

(TPPU) menurut Undang-Undang Pasal 3 yaitu hukuman penjara maksimal 10 tahun dan 

denda maksimal 10 milyar atau sesuai dengan tindakan yang dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


