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4. BAB IV PEMBAHASAN 

 

4.1. Perancangan Game Bumi Serasi 

Berdasar pada permasalahan yang telah ditemukan mengenai 

pengetahuan masyarakat terhadap wisata alam yang ada di Kabupaten 

Semarang maka dirancang game “Wisata Bumi Serasi”. Game ini diharapkan 

menjadi media atau sarana pengenalan wisata alam Kabupaten Semarang 

kepada masyarakat. 

Melihat dari saran dalam penelitian yang dilakukan oleh Lidya 

Oktorina yang berjudul Peta Wisata Kota Semarang dan Kabupaten Semarang 

melalui Game berbasis android, gameplay yang dibuat diharapkan dapat 

merepresentasikan objek wisata yang ada di Kabupaten Semarang agar 

masyarakat lebih mengenal objek wisata yang di promosikan.  

Perancangan game “Wisata Bumi Serasi” dilakukan dengan merancang 

Gameplay atau bentuk permainan dan alur permainan. Gameplay dibuat 

dengan mengacu pada keadaan yang ada di wisata alam Rawa Pening, Curug 

Lawe-Benowo dan Hutan Penggaron juga menggambarkan ciri khas wisata 

alam. 

Suatu media interaktif seperti game menjadi menarik dengan dukungan 

desain grafis yang menarik pula. Desain grafis yang menarik dapat menjadi 

daya tarik bagi masyarakat untuk memainkan game. 

Game “Wisata Bumi Serasi” merupakan game bertema wisata yang 

menampilkan wisata – wisata alam yang ada di Kabupaten Semarang. Judul 

game “Wisata Bumi Serasi” diambil dari slogan Kabupaten Semarang yaitu 

“Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera, dan Indah”. Game “Wisata Bumi Serasi” dapat 

diartikan sebagai game yang menampilkan wisata alam milik Kabupaten 

Semarang. 
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Game “Wisata Bumi Serasi” dirancang dalam bentuk cerita 

petualangan karakter bernama Bumi mengenalkan wisata alam Kabupaten 

Semarang kepada pemain. Berikut ini konsep pada setiap game yang ada di 

aplikasi game Wisata Bumi Serasi. 

Tabel 4.1 Konsep Game 

Lokasi Game Konsep Game 

Rawa 

Pening 
Perahu 

Menyusuri Rawa pening dengan menggunakan 

perahu dan menghindari eceng gondok agar 

tidak kehilangan skor. Perahu pemain tidak 

boleh menabrak perahu wisata yang lain agar 

permainan tidak cepat berakhir dan dapat 

mengetahui wisata-wisata lain yang berada di 

sekitar Rawa Pening. 

 
Membersihkan 

Eceng Gondok 

Menghilangkan eceng gondok yang cepat 

tumbuh sebelum semakin banyak dan 

mengganggu.  

Curug 

Lawe-

Benowo 

Melintasi 

Saluran Irigasi 

Melintasi talud saluran irigasi menuju Curug 

Lawe-Benowo. Pemain harus melewati stage ini 

dengan cepat dan tetap berada di jalur tengah. 

 

Melewati 

Jembatan 

Romantis 

Pemain melewati Jembatan Romantis sampai ke 

akhir jembatan dan menemukan pohon sandal. 

Pemain harus melompati lumut agar tidak 

terpeleset dan sampai ke akhir jembatan. 

Hutan 

Penggaron 
Mencari tenda 

Karakter Bumi harus mencari tenda yang 

berada di hutan Penggaron. Karakter berjalan 

sesuai dengan tombol yang ditekan pemain 

(atas, bawah, kanan dan kiri) sampai 

menemukan tenda yang dimaksud sebelum 

waktu habis. 
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 Offroad  

Menyusuri hutan penggaron dengan 

menggunakan mobil offroad. Dalam stage ini, 

mobil jangan sampai kehabisan bahan bakar 

dan menabrak halangan yang menghadang. 

Pemain dapat menggerakkan mobil dengan 

menggunakan tombol arah kanan kiri. 

 

Di bawah ini merupakan alur game pada game Wisata Bumi Serasi 

mulai dari membuka sampai menutup aplikasi game. 

 

TAMPILAN AWAL 
MULAI

PILIH TEMPAT

MULAI PERMAINAN

SPLASH SCREEN

PERMAINAN 
SELESAI

MENANG

YA

TUTORIAL

CERITA

INFORMASI 
LOKASI

PILIH GAME

BUKA

TEKAN 
TOMBOL 

INFORMASI

TEKAN 
TOMBOL 

PENGATURAN

TEKAN 
TOMBOL 
MULAI

KREDIT

PENGATURAN

RESET GAME

TEKAN 
TOMBOL 
KELUAR

SELESAIKELUAR APLIKASI

TEKAN 
TOMBOL 
RUMAH

TEKAN TOMBOL 
MENU

TIDAK

INFORMASI 
LOKASI GAME

 

Gambar 4.1 Alur Game 
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Pada gambar alur game (lihat gambar 4.1), ketika membuka aplikasi 

game, pemain akan disambut dengan splash screen. Kemudian masuk pada 

tampilan perkenalan karakter dan game dengan komik singkat. Setelah komik, 

pemain masuk pada tampilan awal yang berisi tombol mulai, tombol 

pengaturan dan tombol informasi. 

Masuk pada tampilan pilihan, terdapat 3 pilihan tempat, Rawa, Curug, 

dan Hutan yang berisi mini game yang harus dimainkan. Untuk memainkan 

game selanjutnya, pemain harus dapat menyelesaikan misi yang diberikan. 

Ketika pemain memilih tempat dan game, pemain disajikan tampilan komik 

dan informasi singkat mengenai tempat wisata Kabupaten Semarang. 

Game yang dimainkan beragam sesuai dengan tempat yang dituju, 

dengan menampilkan daya tarik wisata. Jika pemain tidak dapat memenuhi 

atau mendapatkan bintang 2 maka pemain tidak dapat melanjutkan permainan 

untuk game selanjutnya. Di setiap memilih tempat wisata dan permainan, akan 

diberikan informasi singkat mengenai tempat wisata yang akan dimainkan. 

Seperti saat memilih lokasi wisata Rawa pening, maka akan disajikan komik 

perkenalan singkat dan informasi mengenai Rawa Pening.  

4.2. Pembuatan Game Wisata Bumi Serasi 

Game Wisata Bumi Serasi dibuat berdasar pada tempat wisata alam 

di Kabupaten Semarang dengan memperhatikan ciri khas tempat wisata. 

Aset dan gameplay disesuaikan dengan keaadaan yang ada di tempat 

wisata alam Kabupaten Semarang. Seperti, perahu pada tempat wisata 

Rawa Pening. 

4.2.1. Desain Aset Game 

Aset game didesain menggunakan software Illustrator dengan hasil 

gambar vector agar gambar telihat halus jika diperbesar. Proses desain 

dilakukan setelah konsep terancang dengan matang agar dapat 

merepresentasikan tempat wisata alam di Kabupaten Semarang. 
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4.2.1.1. Karakter  

Karakter adalah lakon atau tokoh yang membuat permainan 

menjadi hidup. Karakter dapat berperan sebagai wakil dari player dalam 

permainan juga dapat sebagai musuh player. Dalam game “Wisata Bumi 

Serasi”, ada beberapa karakter yang digunakan. 

Tabel 4.2 Karakter Game 

 

 

Karakter Bumi sebagai pengantar player menuju ke 

game yang akan dimainkan. 

Karakter ini juga sebagai tokoh game di lokasi Curug 

yaitu Saluran Irigasi dan Jembatan Romantis. Juga 

pada game hutan perkemahan di lokasi Hutan 

Penggaron. 

 

Perahu merupakan karakter yang digunakan untuk 

menampikan kegiatan / alat transportasi yang dapat 

digunakan ketika akan menyusuri Rawa Pening 

 

Perahu wisata adalah halangan yang tidak boleh 

ditabrak oleh perahu pemain. Perahu wisata dengan 

konsep warna mempresentasikan perahu wisata yang 

berwarna dan untuk membedakan perahu pemain.  

 

Mobil adalah karakter untuk mempresentasikan 

kegiatan yang dapat diakukan di Hutan Penggaron. 

Yaitu kegiatan off-road.  

 

4.2.1.2. Animasi  

1. Animasi karakter tampak atas.  

Karakter tampak atas untuk mempresentasikan wisatawan 

saat melewati jalan saluran irigasi saat perjalanan menuju 

Curug Lawe – Benowo. 
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Gambar 4.2 Karakter Tampak Atas 

 

2. Animasi karakter tampak samping. 

Karakter tampak samping kanan dan kiri di bawah ini, 

menggambarkan seolah – olah sedang berjalan. 

Animasi karakter tampak samping digunakan saat game pada 

lokasi mencari tenda di Bumi Perkemahan Wana Wisata Hutan 

Penggaron. 

 

(a)    (b) 

Gambar 4.3 (a) Karakter Tampak Samping Kiri dan (b) Karakter Tampak 

Samping Kanan 

 

Adapula animasi karakter tampak samping kearah kanan 

menunjukkan bahwa pemain berjalan ke depan. 

 

3. Animasi karakter tampak depan dan belakang 

Animasi karakter tampak depan dan belakang 

mempresentasikan pemain berjalan ke depan dan ke belakang. 

Animasi di bawah digunakan saat lokasi Wana Wisata 

Penggaron. 
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Gambar 4.4 (a) Karakter Tampak Depan dan (b) Karakter tampak 

Belakang 

 

4.2.1.3. Latar belakang Tampilan (Background) 

Latar belakang pada tampilan halaman depan 

mereprentasikan gambaran wisata alam yang akan disajikan dalam 

permainan seperti hutan, danau, dan air terjun. 

 

Gambar 4.5 Background Halaman Awal 

 

Latar belakang di bawah ini dibuat sederhana tetapi tetap 

menampilkan rasa alam seperti tanah, langit dan semak-semak 

dengan tujuan agar tampilan latar belakang tidak lebih menonjol 

dibandingkan konten yang akan disampaikan. 
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 Gambar 4.6 Background Tampilan Pilih Tempat 

 

Latar belakang tampilan (Background) air di bawah ini 

merepresentasikan aliran air rawa pada game lokasi game Rawa 

Pening. 

 

Gambar 4.7 Background Air 

 

Tampilan latar belakang tanah merepresentasikan suasana 

hutan dengan pohon – pohon tampak atas. Latar ini disajikan saat 

game mobil pada lokasi Wana Wisata Penggaron. 
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Gambar 4.8 Background Tanah 

 

4.2.1.4. GUI (Graphical User Interface) 

Dalam sebuah aplikasi, program, termasuk game memerlukan 

grafis antarmuka pengguna. Hal ini untuk memudahkan pengguna atau 

pemain memahami yang disampaikan oleh aplikasi atau program. 

Tampilan grafis yang menjadi perantara antara pengguna aplikasi atau 

pemain dengan sistem aplikasi game. Berikut adalah grafis antarmuka 

berupa tombol-tombol yang digunakan dalam game “Wisata Bumi Serasi” 

beserta fungsinya: 

Tabel 4.3 Graphical User Interface 

GUI Fungsi  

 

Tombol Mulai berada di tampilan 

beranda game. Digunakan untuk memulai 

petualangan game “Wisata Bumi Serasi”. 

 

Tombol Informasi yang berisi Informasi 

mengenai pembuat game dan source yang 

digunakan. 

 

Tombol Pengaturan berisi Tombol Reset 

dan Tombol Home 

 

Tombol Reset untuk menghapus nilai 

yang telah disimpan 
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Tombol Menu menuju tampilan pilihan 

tempat wisata 

 

Tombol Home adalah tombol menuju 

tampilan halaman beranda game. 

 

Tombol Pause merupakan tombol untuk 

menunda sejenak (pause) game yang 

sedang mainkan. 

 

Tombol Retry digunakan untuk 

mengulang game yang dimainkan.  

 

Tombol Keluar digunakan untuk 

menutup informasi lokasi wisata.  

 

Tombol Lanjut untuk membuka tampilan 

selanjutnya 

 

Tombol Telapak Kaki digunakan di saat 

lokasi Curug Lawe dengan Game pada 

Saluran Irigasi agar pemain mempercepat 

langkahnya. 

 

Pilihan Tempat Lokasi Wisata untuk 

menuju tampilan informasi lokasi wisata 

dan pilihan game. 

Pilihan Game, setiap lokasi wisata 

memiliki 2 game yang dapat dimainkan. 
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Gambar gembok memberi tahu kepada 

pemain bahwa lokasi dan game belum 

dapat dimainkan. 

 

Tombol arah digunakan untuk mengubah 

arah animasi karakter dan pergerakan 

karakter. 

 

4.2.1.5. Aset pelengkap 

1. Pop – up  

Di bawah ini merupakan tempat untuk informasi pada 

perintah jeda, pengaturan, dan keluar. Tempat pop – up digunakan 

sebagai tempat tombol – tombol pause, pilihan, pengulang 

permainan, reset, home, dan keluar. 

 

Gambar 4.9 Tempat Pop – up 

 

2. Pop – up Permainan Selesai 

Tampilan Pop – up di bawah ini muncul pada saat permainan 

telah selesai. Tampilan pop – up sebagai tempat bintang yang di 

dapat pemain, skor dan tombol mengulang permainan, tombol anak 

panah, dan tombol menu pilihan. 



57 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Tempat Pop – up Permainan Selesai 

(a)  (b)  

   (c)    

Gambar 4.11 (a) Bintang Satu, (b) Bintang Dua, (c) Bintang Tiga 

 

3. Tampilan Skor 

Tampilan skor berupa teks yang ditampilkan dengan fungsi 

tertentu. Warna dari teks skor disesuaikan dengan latar belakang 

permainan. 

  

Gambar 4.12 Tampilan Skor Setiap Game 

 

4. Tampilan Timer 

Berikut adalah tampilan Timer yang digunakan dalam 

Game “Wisata Bumi Serasi”. Ada 2 jenis tampilan skor, yaitu 

berupa timebar yang menggunakan perubahan gambar dan juga 

teks angka. 

 

Gambar 4.13 Tampilan Timer 
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5. Tempat Kesempatan Jatuh 

Pada lokasi Jembatan Romantis, karakter berjalan sampai 

ke ujung jembatan dan menemukan Pohon Sandal. Namun, ada 

lumut yang menjadi halangan dan harus dihindari agar tidak 

jatuh. Ada 3 kali kesempatan pemain menginjak lumut. Di bawah 

ini adalah tampilan kesempatan pemain jatuh. 

 

Gambar 4.14 Tampilan kesempatan jatuh 

 

6. Tempat Informasi 

Tampilan di atas adalah desain tempat untuk informasi dari 

objek wisata yang diberikan kepada pemain. Informasi yang 

disampaikan berupa gambar dan juga informasi tulisan.  

 

Gambar 4.15 Tampilan Tempat Informasi 

 

4.3. Pemrograman Game 

Pemrograman game dilakukan menggunakan software 

Monodevelop dengan Bahasa pemrograman C# yang digunakan pada 

Game Engine Unity 3D versi 5.1.  
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4.3.1. Kode Program Pada Tampilan Home 

Pada halaman tampilan Home, terdapat beberapa tombol yang 

tersedia seperti tombol Mulai, Pengaturan dan Informasi. Tombol Mulai 

diaktifkan dengan fungsi public void Masuk() dengan memanggil Scene 

tampilan pilihan dengan kode program Application.LoadLevel ("pilihan").  

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using UnityEngine.UI; 

public class mulai : MonoBehaviour { 

 public Canvas exit;  

 public Canvas kredit,pengaturan; 

 public Button mulaibttn; 

 void Update () { 

  if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape)){ 

   exit.enabled = true; 

   mulaibttn.enabled=false; 

   Time.timeScale=0; } } 

 public void Masuk(){ 

  Application.LoadLevel ("pilihan"); } 

 public void keluar(){ 

  Application.Quit (); } 

 public void Ya(){ 

  Application.Quit (); } 

 public void Tidak(){ 

  exit.enabled = false; 

  mulaibttn.enabled=true; } 

 public void info(){ 

  kredit.enabled = true; } 

 public void atur(){ 

  pengaturan.enabled = true; } 

 public void home(){ 

  kredit.enabled = false; 

  pengaturan.enabled = false; } 

 public void QuitGame(){ 
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  Application.Quit (); }  

 public void Reset(){ 

  PlayerPrefs.DeleteAll (); } } 

 

Kode Program 4.1 Halaman Home 

 

4.3.2. Kode Program Menu Geser Pada Tampilan Pilih Tempat 

Pemrograman pada halaman pilihan berupa menu geser. Halaman 

pilihan berisi tombol untuk memilih objek wisata yang akan dimainkan. 

Lokasi wisata dapat dipilih dengan menggeser tombol lokasi wisata.  

Tombol lokasi pertama yang terbuka adalah lokasi wisata Rawa 

Pening. Lokasi Curug dan Hutan akan tetap terkunci sebelum pemain 

dapat menyelesaikan misi. Berikut adalah kode program lengkap dari 

menu geser pada tampilan pilih tempat. 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using UnityEngine.UI; 

public class ScrollRectSnap : MonoBehaviour { 

 public RectTransform panel; //to hold the scrollpanel 

 public Button[] komika; 

 public Canvas scroll; 

 public Canvas rawa, curug, hutan; 

 public RectTransform center; //center to compare the distance for each 

button/image 

 private float[] distance; //all UI distance to the center 

 private bool dragging=false; //will be true, while we drag the panel 

 private int imgDistance; //will hold the distance between the button 

 private int minimg; //to hold the button of the nummber with the smallest 

distance to center 

 public GameObject bag; 

 public Canvas ceritaawalrawa,ceritaawalcurug, ceritaawalhutan; 

 public GameObject ceritaa1,ceritaa2;  

 public GameObject cerita; 

 public GameObject ceritah1; 

 public int high; 

 int bukacurug,bukahutan; 

 public Canvas keterangantem; 

 public GameObject[] ket; 

 void Start () { 

  bukacurug = PlayerPrefs.GetInt ("bukacurug"); 

  if (bukacurug == 1) { 

   komika [1].interactable = true; 

   Debug.Log("buka curug "+bukacurug); 

  } else { 
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komika [1].interactable = false; } 

 

  bukahutan=PlayerPrefs.GetInt("bukahutan"); 

  if (bukahutan == 1) { 

   komika [2].interactable=true; 

   Debug.Log("buka hutan "+bukahutan); 

 

  } else { 

   komika [2].interactable = false; } 

  Time.timeScale = 1; 

  int imgLength = komika.Length; 

  distance = new float[imgLength]; 

  imgDistance = (int)Mathf.Abs (komika 

[1].GetComponent<RectTransform> ().anchoredPosition.x - komika 

[0].GetComponent<RectTransform> ().anchoredPosition.x); 

  //print (imgDistance); } 

 void Update () { 

  for (int i=0; i<komika.Length; i++) { 

   distance[i]=Mathf.Abs(center.transform.position.x - 

komika[i].transform.position.x); } 

  float mindistance = Mathf.Min (distance); 

  for (int a=0; a<komika.Length; a++) { 

   if(mindistance==distance[a]){ 

    minimg=a; } 

   if(!dragging){ 

    LerpToKomik(minimg*-imgDistance); 

   } } } 

 void LerpToKomik(int posisi){ 

  float newX = Mathf.Lerp (panel.anchoredPosition.x, posisi, 

Time.deltaTime * 10f); 

  Vector2 newposisi = new Vector2 (newX, 

panel.anchoredPosition.y); 

  panel.anchoredPosition = newposisi; } 

 public void StartDrag(){ 

  dragging = true; } 

 public void EndDrag(){ 

  dragging = false; } 

Kode Program 4.2 Menu Geser 

 

4.3.3. Scrolling Background 

Scrolling background berguna untuk membuat karakter seolah-olah 

bergerak. Aset yang berupa Texture perlu diubah menjadi Repeat agar 

gambar dapat berulang. 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class jalan : MonoBehaviour { 

 public float speed; 

 Vector2 air; 

 void Start () { 
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  speed = 0.5f; 

 } 

 void Update () { 

  air = new Vector2 (0,speed*Time.time); //pengaturan 

kecepatan posisi Background 

 GetComponent<Renderer>().material.mainTextureOffset=air; }} 

Kode Program 4.3 Latar Belakang Berulang 

Pemrograman di atas bertujuan agar gambar background bergerak 

berulang. Pada bagian public float speed digunakan untuk mengatur 

kecepatan pergerakan dari background. Variabel air pada Vector 2 

berfungsi untuk mengatur pergerakan background. Background berupa 

Quad yang diberi Material Texture dan kemudian dipanggil ke dalam kode 

program GetComponent<Renderer>().material.mainTextureOffset=air;. 

 

4.3.4. Pergerakan Aset 

Aset yang dimaksud adalah game object seperti karakter, halangan 

atau latar belakang. Kode program yang penting dan perlu diperhatikan 

adalah transform.Translate (new Vector3 (0, -1, 0) * munculcepet. Kode program 

pada bagian Vector3 (0, -1, 0) untuk menentukan arah dari pergerakan aset. 

Di bawah ini merupakan kode program lengkap untuk menggerakkan aset. 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

public class muncul : MonoBehaviour { 

 public float munculcepet; 

 void Start () { 

 } 

 void Update () { 

  transform.Translate (new Vector3 (0, -1, 0) * munculcepet * 
Time.deltaTime); } } 

Kode Program 4.4 Game Object Bergerak 
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4.3.5. Kontrol karakter 

1. Kontrol Accelerometer 

Kontrol karakter dengan Accelerometer digunakan pada 

lokasi objek wisata Rawa Pening dan jalan menuju Curug 

Lawe-Benowo. Berikut adalah kode program yang perlu 

ditulis: 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

public class control_perahu : MonoBehaviour { 

 public float cepet; 

 public GameObject perahu;  

 void Update () { 

  float yeh = Input.acceleration.x; 

  transform.Translate (yeh * cepet*Time.timeScale, 0, 0);

 } 

Kode Program 4.5 Kontrol Karakter Accelerometer 

Kode public float cepet; untuk mengatur kecepatan pergerakan 

karakter. Kode float yeh = Input.acceleration.x; untuk mengenalkan 

variabel float yeh merupakan masukan accelerometer untuk 

pergerakan x. Kode transform.Translate (yeh * cepet*Time.timeScale, 0, 

0); untuk mengerakan karakter. 

 

2. Kontrol Karakter Lompat 

Kontol karakter lompat digunakan pada saat game lokasi 

jembatan romantis. 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using UnityEngine.EventSystems; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class berjalan : MonoBehaviour { 

 public Rigidbody2D rb; 

 public Vector2 jump; 

 public float speed; 

 bool grounded = false; 

 public Animator karakterr; 

 bool jalannn; 

 public float jumpa; 

 public bool sandal; 

 public Canvas sandalan; 

 public GameObject sandals; 

 public int lumt; 

 public Image jatuh1, jatuh2,jatuh3; 

 public script_curug ambl; 
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 void Start () { 

  Time.timeScale = 1; } 

 void Update () { 

  transform.Translate (new Vector3 (1, 0, 0) * speed * 

Time.deltaTime); 

  if (Input.GetMouseButtonDown (0)) { 

   if (grounded == true) { 

    GetComponent<Rigidbody2D> ().AddForce 

(Vector2.up * jumpa); 

    grounded = false; } } } 

 void OnCollisionEnter2D(Collision2D kena){ 

  if (kena.gameObject.tag == "ground") { 

   Debug.Log("kena"); 

   grounded = true;  } } 

 void OnTriggerEnter2D(Collider2D sentuhyuk){ 

  if (sentuhyuk.gameObject.tag == "lumut") { 

   Debug.Log ("kena lumut"); 

   lumt++; 

   Destroy (sentuhyuk.gameObject); 

   Playerhandler.nggledag = true; 

   Debug.Log(lumt); 

   jatuh1.enabled=true; 

   jatuh2.enabled=true; 

   jatuh3.enabled=true; 

   if (lumt == 1) { 

    jatuh1.enabled=true; 

    jatuh2.enabled=true; 

    jatuh3.enabled=false; 

    ambl.b1.enabled=false; 

    ambl.b2.enabled=true; 

    ambl.b3.enabled=false; 

   }if (lumt == 2) { 

    jatuh1.enabled=true; 

    jatuh2.enabled=false; 

    jatuh3.enabled=false; 

    ambl.b1.enabled=true; 

    ambl.b2.enabled=false; 

    ambl.b3.enabled=false; 

 

   }if (lumt >= 3) { 

    Time.timeScale=0; 

    ambl.selese.enabled=true; 

     ambl.gameover.text="Belajarlah dari 

kesalahan!! jangan terjatuh terus, karena itu sakit"; 

    ambl.next.interactable=false; 

    jatuh1.enabled=false; 

    jatuh2.enabled=false; 

    jatuh3.enabled=false; 

    ambl.b1.enabled=false; 

    ambl.b2.enabled=false; 

    ambl.b3.enabled=false; } } 

  if (sentuhyuk.gameObject.tag == 

"selesaii"&&sentuhyuk.gameObject.name=="pohon_sandal") { 

   sandalan.enabled = true; 

   sandals.SetActive (true); 

   Time.timeScale=0; 

   sandal=true; 
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   ambl.next.interactable=true; 

   PlayerPrefs.SetInt("bukahutan",1); 

   PlayerPrefs.Save(); } } 

 public void kelinfo1(){ 

  sandalan.enabled = false; 

  sandals.SetActive (false); 

  ambl.selesai (); } } 

Kode Program 4.6 Kontrol Karakter Lompat 

 

3. Kontrol Menggunakan Tombol Arah 

Berikut adalah pemrograman yang digunakan pada mini 

game lokasi bumi perkemahan hutan penggaron.  

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using UnityEngine.EventSystems; 

public class player : MonoBehaviour { 

 public float walkSpeed; //kecepatan berjalan 

 Rigidbody2D rb; 

 public Animator anim; 

   void Start () { 

  rb = GetComponent<Rigidbody2D> (); 

  anim.SetInteger ("jalan", 0); } 

   void Update () { } 

 public void kanan(){ 

  Debug.Log ("KANAN"); 

  anim.SetInteger ("jalan", 4);    

  rb.velocity = new Vector2 (walkSpeed, 0 ); 

 this.transform.Translate(Vector3.right*Time.deltaTime*Time.timeScale*
walkSpeed,Space.Self); } 

 public void kiri(){ 

  Debug.Log ("KIRI"); 

  anim.SetInteger ("jalan", 3); 

  rb.velocity = new Vector2 (-walkSpeed, 0); 

  this.transform.Translate 
(Vector3.left*Time.deltaTime*Time.timeScale*walkSpeed,Space.Self); } 

 public void atas(){ 

  Debug.Log ("ATAS");   



66 

 

 

 

  anim.SetInteger ("jalan", 2); 

  rb.velocity = new Vector2 (0, walkSpeed); 

  this.transform.Translate 
(Vector3.up*Time.deltaTime*walkSpeed,Space.Self); } 

 public void bawah(){ 

  Debug.Log ("BAWAH");    

  anim.SetInteger ("jalan", 1);  

  rb.velocity = new Vector2 (0, -walkSpeed); 

  this.transform.Translate (Vector3.down * Time.deltaTime 
*Time.timeScale* walkSpeed, Space.Self); } 

 public void mandek(){ 

  Debug.Log ("henti"); 

  anim.SetInteger ("jalan", 0); 

  rb.velocity = Vector2.zero; 

  transform.Translate (Vector3.zero, Space.Self); } 

 public void OnTriggerEnter2D(Collider2D tenda){ 

  if (tenda.gameObject.tag == "Finish") { 

   Debug.Log("sampai kan"); 

   sampe=true; 

   ambel.selesai(); } } } 

Kode Program 4.7 Kontrol Karakter dengan Tombol 

 

Ada beberapa kode yang harus diperhatikan pemrograman di atas. 

Pada kode public float walkSpeed; untuk mengatur kecepatan pergerakan 

karakter. Kode Rigidbody2D rb; untuk mengenalkan variabel rb untuk 

Rigidbody2D yang kemudian dipanggil dengan kode rb = 

GetComponent<Rigidbody2D> (); yang ada pada karakter. Pada kode public 

Animator anim; untuk mengenalkan Animator karakter dengan variabel anim.  

4.3.6. Script Aset Random 

Kode program random ditulis untuk memunculkan game object 

atau prefabs agar random atau acak.  

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

public class spawner : MonoBehaviour { 
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 public GameObject[] eceng_halangan; 

 int jumlaheceng; 

 public float maxpos; 

 public float jedamuncul=1f; 

 float waktu; 

 void Start () { 

  waktu = jedamuncul; } 

 void Update () { 

  waktu -= Time.deltaTime; 

  if (waktu <= 0) { 

Vector3 ecengposisi = new Vector3 (Random.Range 
(-maxpos, maxpos), transform.position.y, transform.position.z); 

   jumlaheceng=Random.Range(0,3); 

   Instantiate (eceng_halangan[jumlaheceng], 
ecengposisi, transform.rotation); 

   waktu=jedamuncul; } 

Kode Program 4.8 Random Game Object 

 

4.3.7. Batas waktu / Timer 

Batas waktu ditempatkan pada game tap eceng gondok pada lokasi 

Rawa Pening, Irigasi pada lokasi Curug dan pada Bumi Perkemahan Wana 

Wisata Penggaron. 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using UnityEngine.UI; 

public class spawning : MonoBehaviour { 

 public float waktugerak; 

 public float delay; 

 public float waktutap; 

 public Text waktutapteks; 

 void Start () { 

  waktugerak = delay; 

  waktutapteks.text = ""+ waktutap; 

  selesai = false; 
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  Time.timeScale = 1; } 

 void Update () { 

  if (Input.GetKeyDown (KeyCode.Escape)) { 

   Pause (); } 

  waktutap -= Time.deltaTime; 

  waktutapteks.text = "Waktu : "+waktutap.ToString ("f0"); 

  waktugerak -= Time.deltaTime; 

  if (waktugerak <= 0) { 

   int x; 

   x=Random.Range(0,3); 

   Instantiate (tap[x]); 

   waktugerak=delay; } 

  if (waktutap <= 0f) { 

   waktutapteks.text = "Waktu Habis"; 

   waktutapteks.color=Color.red; 

   gameOver(); } } 

Kode Program 4.9 Batas Waktu Berjalan 

 

4.4. Hasil Penelitian 

Setelah perancangan dan penyusunan game sudah siap untuk proses 

pengujian, game sebagai objek penelitian diuji kepada responden. Setelah 

responden bermain game “Wisata Bumi Serasi”, responden diberikan 

kuesioner post-test untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan penelitian. 

Keberhasilan penelitian mengenai pemanfaatan game sebagai media promosi 

wisata alam Kabupaten Semarang. 

Dari 50 responden, 34 responden mengaku tahu wisata alam di 

Kabupaten Semarang. Serta 16 responden tidak mengetahui. Setelah 

memainkan game Wisata Bumi Serasi, 50 responden menyatakan mengetahui 

wisata alam Kabupaten Semarang.  
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Gambar 4.16 Pengetahuan Responden mengenai Wisata Alam Kabupaten 

Semarang 

Sebelum memainkan game Wisata Bumi Serasi 41 responden 

mengetahui Wisata alam Rawa Pening. Namun, 9 lainnya mengaku tidak 

mengetahui (lihat gambar 4.14). Dari hasil di atas, responden yang tahu 

lebih banyak dibandingkan dengan responden yang tidak tahu. Setelah 

bermain, semua responden yang mengaku mengetahui wisata alam Rawa 

Pening.  

 

 

Gambar 4.17 Pengetahuan Responden mengenai Wisata Alam Rawa 

Pening 
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Rawa pening dapat dijelajahi menggunakan perahu nelayan atau 

perahu wisata. Sebanyak 31 responden mengetahui perahu wisata dan 19 

responden tidak mengetahui. Setelah bermain game Wisata Bumi Serasi 

semua responden menjadi tahu adanya perahu wisata di Rawa Pening. 

 

Gambar 4.18 Pengetahuan Responden mengenai Perahu Wisata Rawa 

Pening 

 

Untuk menikmati wisata alam Rawa Pening dapat melalui wisata 

buatan sekitar rawa. Responden yang mengetahui Jembatan Biru sebanyak 

19 orang (lihat gambar 4.16). Rel kereta api yang melintasi rawa diketahui 

oleh 26 responden (lihat gambar 4.17). Kampung Pelangi Bejalen 

diketahui oleh 24 responden (lihat gambar 4.18). Kampung Rawa 

diketahui sebanyak 32 responden (lihat gambar 4.19) dan Bukit Cinta 

diketahui oleh 33 responden (lihat gambar 4.20). 
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Gambar 4.19 Pengetahuan Responden mengenai Jembatan Biru sebagai 

Wisata Sekitar Rawa Pening 

 

 

Gambar 4.20 Pengetahuan Responden mengenai Rel Kereta Api di Sekitar 

Rawa Pening 

 

Setelah bermain game Wisata Bumi Serasi, jumlah responden yang 

tidak mengetahui wisata sekitar rawa menjadi sedikit. Responden yang 

mengetahui Jembatan Biru menjadi 47 orang. Responden yang mengetahui 
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Rel Kereta api menjadi 48 orang. Kampung Pelangi 49 orang, Kampung Rawa 

48 orang dan Bukit Cinta menjadi 49 orang. 

 

Gambar 4.21 Pengetahuan Responden mengenai Kampung Pelangi 

sebagai Wisata Sekitar Rawa Pening 

 

 

Gambar 4.22 Pengetahuan Responden mengenai Kampung Rawa sebagai 

Wisata Sekitar Rawa Pening 
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Gambar 4.23 Pengetahuan Responden mengenai Bukit Cinta sebagai 

Wisata Sekitar Rawa Pening 

 

 

Gambar 4.24 Pengetahuan Responden mengenai Wisata Alam Curug 

Lawe - Benowo 

 

Sebanyak 29 responden mengaku tidak mengetahui wisata alam 

Curug Lawe-Benowo. Setelah bermain game Wisata Bumi Serasi, 

responden yang mengaku mengetahui wisata alam Curug Lawe-Benowo 

meningkat menjadi 48 responden. 
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Dalam perjalanan menuju Curug Lawe-Benowo, jalur yang 

dilewati adalah saluran irigasi. Hanya ada 18 responden yang menyatakan 

mengetahui. Setelah bermain game, sebanyak 47 responden menyatakan 

mengetahui jalur ke Curug Lawe-Benowo melewati Saluran Irigasi. 

 

Gambar 4.25 Pengetahuan Responden mengenai Saluran Irigasi sebagai 

jalur menuju Curug Lawe – Benowo 

 

 

Gambar 4.26 Pengetahuan Responden mengenai Jembatan Romantis 

sebagai jalur menuju Curug Lawe – Benowo 
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Selain saluran irigasi, untuk menuju Curug Lawe-Benowo harus 

melewati Jembatan Romantis. Sebanyak 18 responden mengetahui adanya 

jembatan romantis. Setelah bermain game, responden mengetahui meningkat 

menjadi 47 orang. 

Saat menuju Curug Lawe-Benowo terdapat Pohon Sandal namun 

hanya 14 responden yang mengetahui selebihnya tidak mengetahui. Setelah 

bermain game Wisata Bumi Serasi, responden yang mengetahui menjadi 46 

orang. 

 

 

Gambar 4.27 Pengetahuan Responden mengenai Pohon Sandal di jalur 

menuju Curug Lawe - Benowo 
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Gambar 4.28 Pengetahuan Responden mengenai Wisata Alam Hutan 

Penggaron 

 

Dari data di atas, sebanyak 14 dari 50 responden tidak 

mengetahui wisata alam Hutan Penggaron. Setelah bermain game 

Wisata Bumi Serasi, sebanyak 49 dari 50 responden menjadi 

mengetahui wisata alam Hutan Penggaron (lihat gambar 4.25).  

Di wisata alam Hutan Penggaron dapat melakukan kegiatan 

berkemah dan juga offroad. Sebanyak 28 responden mengetahui wisata 

alam Hutan Penggaron dapat digunakan sebagai tempat berkemah 

(lihat 4.26). Sedangkan pengetahuan responden terhadap lokasi offroad 

wisata alam Hutan Penggaron, hanya 20 responden yang mengetahui 

(lihat 4.27).  

Setelah memainkan game Wisata Bumi Serasi, sebanyak 2 

responden saja yang tidak mengetahui ada bumi perkemahan dan 

lokasi offroad di wisata alam Hutan Penggaron. 
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Gambar 4.29 Pengetahuan Responden mengenai Bumi Perkemahan di 

Hutan Penggaron 

 

Gambar 4.30 Pengetahuan Responden mengenai lokasi offroad di Hutan 

Penggaron 

 

Setelah mengetahui hasil pengetahuan responden terhadap wisata alam 

di Kabupaten Semarang, peneliti memberikan pernyataan pada responden 

tentang setuju atau tidak jika wisata alam di Kabupaten Semarang dibuat 

game. 
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Jawaban dari responden adalah 27 responden menjawab sangat setuju 

dan 23 responden menjawab setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua 

responden setuju jika game mengangkat wisata alam Kabupaten Semarang. 

 

Gambar 4.31 Pendapat Responden mengenai Pembuatan Game Wisata 

Alam Kabupaten Semarang 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui kuesioner post-test yang 

diberikan kepada 50 respoden terhadap game “Wisata Bumi Serasi” 

menyatakan desain game menarik. Sebanyak 36% sangat setuju, 60% setuju 

dan 4% menyatakan tidak setuju (lihat gambar 4.29). 
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Sangat Setuju

36%

Setuju

60%

Tidak Setuju

4%
Sangat Tidak 

Setuju
0%

Desain dalam Game Wisata Bumi Serasi 
membuat game menjadi menarik

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

 

Gambar 4.32 Pendapat Responden terhadap Pernyataan Desain dalam 

Game Wisata Bumi Serasi membuat game menjadi menarik 

Suara dan musik membuat game menjadi menarik. Pernyataan berikut 

mendapat jawaban sangat setuju oleh 12% responden, 84% menyatakan setuju 

dan 4% menyatakan tidak setuju (lihat gambar 4.30). 

Sebanyak 32% responden menyatakan sangat setuju, 58% responden 

setuju dan 10% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan jenis game pada 

game Wisata Bumi Serasi membuat game menjadi menarik (lihat gambar 

4.31). 
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Gambar 4.33 Pendapat Responden terhadap Pernyataan Suara dan musik 

dalam Game "Wisata Bumi Serasi" membuat game menjadi menarik 

 

 

Gambar 4.34 Pendapat responden terhadap Pernyataan Jenis Permainan 

membuat game menjadi menarik 

Sebanyak 44% responden menyatakan setuju, 52% menyatakan 

setuju, dan 4% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan informasi 

yang disampaikan dalam game jelas (lihat gambar 4.32). 
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Sedangkan untuk pernyataan informasi yang disampaikan mudah 

dipahami, sebanyak 40% menyatakan sangat setuju, 56% menyatakan 

setuju dan 4% menyatakan tidak setuju (lihat gambar 4.33). 

 

Gambar 4.35 Pendapat responden terhadap Pernyataan Informasi Tempat 

Wisata Alam di Kabupaten Semarang jelas 

 

 

Gambar 4.36 Pendapat responden terhadap Pernyataan informasi wisata 

alam Kabupaten Semarang mudah dipahami 

Pernyataan desain game menggambarkan ciri khas wisata disetujui 

oleh 92% responden dengan jawaban 32% menjawab sangat setuju dan 
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60% menjawab tidak setuju. Sebanyak 8% lainnya menjawab tidak setuju 

(lihat gambar 4.34). 

Suara dan musik menggambarkan ciri khas wisata dijawab dengan 

jawaban sangat setuju oleh 26% responden, 58% menjawab setuju dan 

16% menjawab tidak setuju (lihat gambar 4.35). 

Sangat Setuju

32%

Setuju
60%

Tidak Setuju

8%

Sangat Tidak 
Setuju

0%

Desain Menggambarkan Ciri Khas Wisata

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

 

Gambar 4.37 Pendapat Responden terhadap Pernyataan Desain Game 

Menggambarkan Ciri Khas Wisata 

 

Gambar 4.38 Pendapat Respoden terhadap Pernyataan Suara dan musik 

dalam Game Wisata Bumi Serasi dapat menggambarkan ciri khas Wisata 

Alam Kabupaten Semarang 
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Pernyataan informasi tempat wisata alam Kabupaten Semarang di 

Game Wisata Bumi Serasi menggambarkan wisata alam Kabupaten 

Semarang dijawab sangat setuju oleh 40% responden, 54% menjawab 

setuju dan 6% menjawab tidak setuju (lihat gambar 4.36). 

 

 Gambar 4.39 Pendapat Responden terhadap Pernyataan Di Game 

Informasi Tempat Wisata Alam Kabupaten Semarang dapat 

menggambarkan Wisata Alam Kabupaten Semarang 

Sangat Setuju

38%

Setuju

60%

Tidak Setuju
2% Sangat Tidak 

Setuju

0%

Secara keseluruhan, game Wisata Bumi 
Serasi menarik untuk dimainkan

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

 

Gambar 4.40 Pendapat Responden terhadap Pernyataan Secara 

keseluruhan, game Wisata Bumi Serasi menarik untuk dimainkan 
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Dari pendapat responden terhadap pernyataan secara keseluruhan 

game Wisata Bumi Serasi menarik untuk dimainkan, sebanyak 38% atau 

19 orang menyatakan sangat setuju, 60% atau 30 orang menyatakan setuju 

dan 1 orang menyatakan tidak setuju (lihat gambar 4.37). 

Sebanyak 26% responden menyatakan sangat setuju game Wisata 

Bumi Serasi sedangkan 60% responden menyatakan setuju. Sebanyak 12% 

responden menyatakan tidak setuju dan 2% menyatakan sangat tidak 

setuju (lihat gambar 4.38). 

 

Gambar 4.41 Pendapat Responden terhadap Pernyataan Game Wisata 

Bumi Serasi mudah dimainkan 
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Gambar 4.42 Pendapat Responden terhadap Pernyataan Game Wisata 

Bumi Serasi dapat mempresentasikan / Menggambarkan Wisata alam 

Kabupaten Semarang 

 

Dari hasil kuesioner post-test, responden menyatakan sangat setuju 

46% atau 23 orang, setuju 52% atau 26 orang dan 2% atau 1 orang terhadap 

pernyataan Game Wisata Bumi Serasi dapat 

merepresentasikan/menggambarkan wisata alam di Kabupaten Semarang 

(lihat gambar 4.39).  


