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Pembuatan gambar, animasi, dan desain grafik yang ada di dalam game ini
menggunakan software Adobe Photoshop dan Corel Draw x7.
4.2

Alur pada Game “Joko Sinau : Musik Tradisional Di Jawa Tengah”
Alur cerita yang terdapat pada game “Joko Sinau : Musik Tradisional
Di Jawa Tengah” dapat dilihat pada gambar 4.4.

Gambar 4.4 Alur Cerita Game

Game “Joko Sinau : Musik Tradisional Di Jawa Tengah” dimulai
dengan tampilan awal title screen / main menu menekan tombol play.
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Setelah menekan tombol play maka pemain akan diberikan pilihan untuk
memilih stage yang tersedia. Pada awal pemain hanya dapat memilih satu
stage saja. Pemain diharuskan menyelesaikan tiap stage untuk mengakses
stage selanjutnya. Jumlah stage yang ada pada game ini adalah 4.
Pemain

berhasil

menyelesaikan

satu

stage

apabila

pemain

mendapatkan seluruh alat musik tradisional yang ada di dalam peti harta
karun maupun yang berbentuk pecahan. Setiap stage memiliki 3 buah alat
musik tradisional. Semua alat musik tradisional yang telah didapat dari
setiap stage tadi akan tersimpan dalam Koleksi. Stage berikutnya akan
otomatis dapat diakses.
Pemain gagal dalam menyelesaikan satu stage apabila pemain tidak
dapat mendapatkan seluruh alat musik tradisional dalam satu stage. Pemain
juga tidak akan mendapatkan alat musik tradisional pada halaman Koleksi
pada game. Selain itu pemain juga tidak dapat melanjutkan ke stage
selanjutnya.
4.3

Menu Utama / Main Menu
Saat game dijalankan maka akan muncul tampilan awal yaitu menu
utama / main menu. Pada main menu terdapat 4 tombol yang mempunyai
fungsi yang berbeda-beda disertai dengan background music tradisional
gamelan khas Jawa Tengah. Tampilan menu utama / main menu dapat
dilihat pada gambar 4.5 dan 4.6
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Gambar 4.5 Menu Utama

Gambar 4.5 adalah menu utama dalam game “Joko Sinau : Musik
Tradisional Di Jawa Tengah”. Terdapat tombol play, informasi, koleksi, dan
exit game.

Gambar 4.6 Event Sheets Menu Utama

Gambar 4.6 adalah event sheets untuk layout menu utama. Terdapat
perintah / command agar tombol yang ada pada main menu berfungsi dan
background music juga menyala dengan baik.
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4.4

Pilihan Stage

Bila pemain menekan tombol play pada menu utama maka pemain
akan diberikan pilihan stage. Tampilan pilihan stage dapat dilihat pada
Gambar 4.7 dan 4.8

Gambar 4.7 Pilihan Stage

Pada awalnya pemain hanya dapat memainkan stage I akan tetapi bila
pemain dapat menyelesaikan stage maka stage selanjutnya akan dapat
diakses. Tombol di kiri atas adalah tombol kembali yang akan
mengembalikan tampilan ke menu utama bila ditekan.
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Gambar 4.8 Event Sheets Pilihan Stage

Gambar 4.8 adalah gambar dari event sheets pada layout pilihan stage.
Terdapat command atau perintah untuk memfungsikan gambar stage apabila
ditekan akan menuju ke stage tersebut. Juga untuk memfungsikan tombol
kembali dan perintah untuk mengkontrol musik yang muncul.
4.5

Bantuan
Setelah pemain memilih stage pada pilihan stage maka akan muncul
layout yang menampilkan bantuan untuk stage yang dipilih. Layout bantuan
ini juga dapat diakses pada popup menu pada saat tombol pause ditekan.
Tampilan untuk layout bantuan setiap stage ada pada Gambar 4.9, 4.11,
4.13, 4.15, dan 4.17. Tampilan event sheets untuk layout bantuan ada pada
Gambar 4.10, 4.12, 4.14, 4.16 dan 4.18.
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Gambar 4.9 Bantuan Stage I

Gambar 4.9 adalah layout pada bantuan untuk stage I. Terdapat
penjelasan singkat apa saja yang pemain harus lakukan dalam stage I dan
nama-nama objek yang ada pada stage tersebut.

Gambar 4.10 Event Sheets Bantuan Stage I

Gambar 4.10 adalah event sheets dari layout bantuan stage I. Terdapat
perintah / command untuk ke layout stage I. Setelah pemain menunggu
selama 3 detik, maka gambar di layout tadi dapat di klik dan permainan
stage I dimulai
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Gambar 4.11 Bantuan Stage II

Gambar 4.11 adalah layout pada bantuan untuk stage II. Terdapat
penjelasan singkat apa saja yang pemain harus lakukan dalam stage II dan
nama-nama objek yang ada pada stage tersebut.

Gambar 4.12 Event Sheets Bantuan Stage II

Gambar 4.12 adalah event sheets dari layout bantuan stage II.
Terdapat perintah / command untuk ke layout stage II. Setelah pemain
menunggu selama 3 detik, maka gambar di layout tadi dapat di klik dan
permainan stage II dimulai.
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Gambar 4.13 Bantuan Stage III

Gambar 4.13 adalah layout pada bantuan untuk stage III. Terdapat
penjelasan singkat apa saja yang pemain harus lakukan dalam stage III dan
nama-nama objek yang ada pada stage tersebut

Gambar 4.14 Event Sheets Bantuan Stage III

Gambar 4.14 adalah event sheets dari layout bantuan stage III.
Terdapat perintah / command untuk ke layout stage III. Setelah pemain
menunggu selama 3 detik, maka gambar di layout tadi dapat di klik dan
permainan stage III dimulai.
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Gambar 4.15 Bantuan Stage IV

Gambar 4.15 adalah layout pada bantuan untuk stage IV. Terdapat
penjelasan singkat apa saja yang pemain harus lakukan dalam stage IV dan
nama-nama objek yang ada pada stage tersebut.

Gambar 4.16 Event Sheets Bantuan Stage IV

Gambar 4.16 adalah event sheets dari layout bantuan stage IV.
Terdapat perintah / command untuk ke layout stage IV. Setelah pemain
menunggu selama 3 detik, maka gambar di layout tadi dapat di klik dan
permainan stage IV dimulai
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Gambar 4.17 Event Sheets Bantuan Stage V

Gambar 4.17 adalah layout pada bantuan untuk stage V. Terdapat
penjelasan singkat apa saja yang pemain harus lakukan dalam stage V dan
nama-nama objek yang ada pada stage tersebut.

Gambar 4.18 Event Sheets Bantuan Stage V

Gambar 4.18 adalah event sheets dari layout bantuan stage V.
Terdapat perintah / command untuk ke layout stage V. Setelah pemain
menunggu selama 3 detik, maka gambar di layout tadi dapat di klik dan
permainan stage V dimulai.
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4.6

Stage I
Pada stage I pemain bermain tidak dengan menggunakan karakter
Joko. Pemain hanya dapat menyentuh box berwarna coklat yang nantinya
akan hilang bila disentuh pemain. Bila box jatuh ke karakter Joko maka
stage akan otomatis terulang dan semua kembali seperti semula. Pemain
harus mendapatkan ketiga kotak peti harta karun yang berisi alat musik
tradisional. Tampilan untuk Stage I dapat dilihat pada Gambar 4.19, 4.20,
4.21, 4.22, dan 4.23.

Gambar 4.19 Layout Stage I

Gambar 4.19 adalah gambar layout dari stage I. Objek persegi panjang
yang berwarna coklat adalah box yang jangan sampai mengenai karakter
Joko. Objek persegi panjang berwarna kuning dan coklat adalah peti harta
karun yang harus didapatkan. Tombol yang ada pada kiri atas adalah tombol
pause yang digunakan bila pemain ingin istirahat sejenak saat bermain
game. Bila tombol pause ditekan maka akan ada 3 pilihan yaitu lanjut,
bantuan, keluar. Tombol lanjut untuk melanjutkan permainan, tombol

30

bantuan untuk melihat tata cara bermain, tombol keluar untuk kembali ke
menu utama.

Gambar 4.20 Event Sheets Box Stage I

Gambar 4.20 adalah gambar event sheets box dari stage I. Ketika box
disentuh (touch) maka box akan hancur.

Gambar 4.21 Event Sheets Collision Box Stage I
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Gambar 4.21 adalah gambar event collision box atau event yang
terjadi saat box tersentuh dengan objek lain dari stage I. Apabila box
bersentuhan dengan karakter Joko maka game akan kembali seperti semula
(restart).

Gambar 4.22 Event Sheets Tombol Pause Stage I

Gambar 4.22 adalah gambar event sheets bagian tombol pause serta
perintah / command untuk tombol-tombol yang ada setelah tombol pause
ditekan. Saat tombol pause ditekan maka akan ada 3 tombol yaitu tombol
lanjut, bantuan, dan keluar. Tombol lanjut untuk melanjutkan permainan,
tombol bantuan untuk melihat cara bermain pada stage tersebut, dan tombol
keluar untuk ke menu utama.
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Gambar 4.23 Event Sheets Character Collision and Chest Stage I

Gambar 4.23 adalah gambar event sheets bagian karakter dan peti
harta karun yang berisi alat musik tradisional. Jika karakter Joko
bersentuhan dengan peti harta karun yang berisi alat musik tradisional, maka
pemain mendapatkan alat musik tradisional yang ada di dalamnya. Bila peti
jatuh dan keluar dari layout stage I maka peti akan hancur dan game akan
kembali seperti semula (restart). Pemain harus bisa untuk mengarahkan
semua peti ke karakter Joko untuk menyelesaikan stage.
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4.7

Stage II
Pada stage II pemain bermain dengan menggunakan karakter Joko.
Pemain dapat mengkontrol karakter Joko dengan menggunakan tombol atas
dan bawah yang terdapat pada bagian bawah kiri layar permainan. Pemain
harus menghindari lubang yang ada di jalan dan mengambil seluruh
potongan gambar alat musik tradisional. Bila karakter terkena lubang maka
stage akan otomatis terulang dan semua kembali seperti semula, potongan
alat musik tradisional yang telah di dapatpun akan hilang. Tampilan untuk
Stage II dapat dilihat pada Gambar 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, dan 4.29.

Gambar 4.24 Layout Stage II

Gambar 4.24 adalah gambar layout dari stage II. Objek yang berwarna
hitam dan coklat adalah lubang di jalan yang harus dihindari. Objek
berwarna emas dan coklat adalah pecahan alat musik tradisional yang harus
didapatkan. Tombol yang ada pada kiri atas adalah tombol pause yang
digunakan bila pemain ingin istirahat sejenak saat bermain game. Bila
tombol pause ditekan maka akan ada 3 pilihan yaitu lanjut, bantuan, keluar.
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Tombol lanjut untuk melanjutkan permainan, tombol bantuan untuk melihat
tata cara bermain, tombol keluar untuk kembali ke menu utama.

Gambar 4.25 Event Sheets system & button Stage II

Gambar 4.25 adalah gambar event sheets bagian system & button.
Setiap detik BulletSpeed / kecepatan bergerak dari background akan
dikalikan dengan delta time(dt), hasilnya adalah jarak yang ditempuh. Jika
background melebihi batas dari layout maka background akan hancur dan
akan membuat background baru di koordinat yang telah ditentukan. Setiap
1,5 detik lubang akan muncul acak di 3 tempat. Lubang akan hancur bila
menyentuh batas dari layout. Bila karakter menyentuh lubang maka layout
akan kembali seperti semula. Dari awal objek karakter sudah otomatis
bergerak ke kanan, pemain hanya bisa mengkontrol menggunakan tombol
atas & bawah yang ada di bawah kiri layout.
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Gambar 4.26 Event Sheets alat musik tradisional pertama Stage II

Gambar 4.26 adalah gambar event sheets bagian alat musik tradisional
pertama pada stage II. Pada jarak yang sudah ditentukan potongan alat
musik tradisional akan dibuat oleh system secara acak di antara 3 jalur di
jalan. Bila karakter mengenai potongan alat musik tradisional maka variabel
alat musik tradisional tersebut akan bertambah 1 dan potongan alat musik
tradisional yang tersentuh karakter akan masuk ke potongan yang ada di
kanan atas layout. Namun apabila potongan alat musik tradisional
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menyentuh batas akan hancur dan nantinya akan dibuat oleh system lagi
untuk muncul acak diantara 3 jalur.

Gambar 4.27 Event Sheets alat musik tradisional kedua Stage II

Gambar 4.27 adalah gambar event sheets bagian alat musik tradisional
kedua pada stage II. Pada jarak yang sudah ditentukan potongan alat musik
tradisional akan dibuat oleh system secara acak di antara 3 jalur di jalan.
Bila karakter mengenai potongan alat musik tradisional maka variabel alat
musik tradisional tersebut akan bertambah 1 dan potongan alat musik
tradisional yang tersentuh karakter akan masuk ke potongan yang ada di
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kanan atas layout. Namun apabila potongan alat musik tradisional
menyentuh batas akan hancur dan nantinya akan dibuat oleh system lagi
untuk muncul acak diantara 3 jalur.

Gambar 4.28 Event Sheets alat musik tradisional ketiga Stage II

Gambar 4.28 adalah gambar event sheets bagian alat musik tradisional
ketiga pada stage II. Pada jarak yang sudah ditentukan potongan alat musik
tradisional akan dibuat oleh system secara acak di antara 3 jalur di jalan.
Bila karakter mengenai potongan alat musik tradisional maka variabel alat
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musik tradisional tersebut akan bertambah 1 dan potongan alat musik
tradisional yang tersentuh karakter akan masuk ke potongan yang ada di
kanan atas layout. Namun apabila potongan alat musik tradisional
menyentuh batas akan hancur dan nantinya akan dibuat oleh system lagi
untuk muncul acak diantara 3 jalur.

Gambar 4.29 Event Sheets tombol pause Stage II
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Gambar 4.29 adalah gambar event sheets bagian tombol pause serta
perintah / command untuk tombol-tombol yang ada setelah tombol pause
ditekan. Saat tombol pause ditekan maka akan ada 3 tombol yaitu tombol
lanjut, bantuan, dan keluar. Tombol lanjut untuk melanjutkan permainan,
tombol bantuan untuk melihat cara bermain pada stage tersebut, dan tombol
keluar untuk ke menu utama.
4.8

Stage III
Pada stage III pemain bermain tidak dengan menggunakan karakter
Joko. Pemain hanya dapat menyentuh kunci yang bergerak ke arah peti
berwarna coklat. Bila kunci yang tidak sesuai dengan kunci peti menyentuh
peti maka health bar yang berwarna merah di sebelah kanan layout akan
berkurang. Pemain mendapat 3 kali kesempatan, bila kunci yang tidak
sesuai menyentuh 3 kali di peti yang memiliki kunci berbeda maka game
akan kembali seperti semula (restart). Tampilan untuk Stage III dapat
dilihat pada Gambar 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, dan 4.34.

Gambar 4.30 Layout Stage III
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Gambar 4.30 adalah gambar layout dari stage IV. Objek persegi
panjang yang berwarna coklat adalah peti yang harus dibiarkan menyentuh
kunci yang sama dengan kunci milik peti tersebut. Pemain harus menyentuh
kunci yang tidak sama dengan kunci peti bila tidak health bar akan
berkurang dan bila health bar kosong game akan kembali seperti semula.
Tombol yang ada pada kiri atas adalah tombol pause yang digunakan bila
pemain ingin istirahat sejenak saat bermain game. Bila tombol pause
ditekan maka akan ada 3 pilihan yaitu lanjut, bantuan, keluar. Tombol lanjut
untuk melanjutkan permainan, tombol bantuan untuk melihat tata cara
bermain, tombol keluar untuk kembali ke menu utama.
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Gambar 4.31 Event Sheets System & Touch Stage III

Gambar 4.31 adalah gambar event sheets bagian system & touch.
Pemain diberikan 3 kali kesempatan dalam game agar kunci tidak mengenai
peti dengan kunci yang berbeda. Bila kesempatan habis maka game akan
kembali seperti semula. Kesempatan yang diberikan berupa health bar yang
ada di kanan layout game. Setiap kunci yang disentuh pemain akan hancur.
Jika peti sudah bersentuhan dengan kunci yang sesuai berjumlah 4 buah
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maka pemain akan mendapatkan alat musik tradisional yang ada di dalam
peti tersebut.

Gambar 4.32 Event Sheets System Create Object Stage III

Gambar 4.32 adalah gambar event sheets system create object. Pada
waktu yang ditentukan system akan membuat objek kunci secara acak yang
mengarah ke peti.

Gambar 4.33 Event Sheets Tombol Pause Stage III
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Gambar 4.33 adalah gambar event sheets bagian tombol pause serta
perintah / command untuk tombol-tombol yang ada setelah tombol pause
ditekan. Saat tombol pause ditekan maka akan ada 3 tombol yaitu tombol
lanjut, bantuan, dan keluar. Tombol lanjut untuk melanjutkan permainan,
tombol bantuan untuk melihat cara bermain pada stage tersebut, dan tombol
keluar untuk ke menu utama.

Gambar 4.34 Event Sheets Key Collision Stage III
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Gambar 4.34 adalah gambar event sheets key collision. Jika kunci
yang sama bersentuhan dengan peti yang memiliki kunci yang sama maka
variabel bertambah 1. Bila peti telah mencapai variabel ke 4 pemain
mendapatkan alat musik tradisional dari peti tersbut. Jika kunci yang tidak
sama bersentuhan dengan peti yang memiliki kunci yang berbeda maka
health bar akan berkurang.
4.9

Stage IV
Pada stage IV pemain bermain dengan menggunakan karakter Joko.
Pemain dapat mengkontrol karakter Joko dengan menggunakan tombol
kanan, kiri, dan jump yang terdapat pada bagian bawah kiri dan bawah
kanan layar permainan. Pemain harus menghindari peluru yang ditembakan
oleh musuh dan mendapatkan peti harta karun yang berisi musik tradisional.
Bila terkena peluru maka stage akan otomatis terulang dan semua kembali
seperti semula. Tampilan untuk Stage IV dapat dilihat pada Gambar 4.35,
4.36, 4.37, 4.38, dan 4.39.

Gambar 4.35 Layout Stage IV
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Gambar 4.35 adalah gambar layout dari stage IV. Objek yang
berwarna hitam dan kuning adalah peluru yang harus dihindari. Objek
persegi panjang berwarna kuning dan coklat adalah peti harta karun yang
harus didapatkan. Tombol yang ada pada kiri atas adalah tombol pause yang
digunakan bila pemain ingin istirahat sejenak saat bermain game. Bila
tombol pause ditekan maka akan ada 3 pilihan yaitu lanjut, bantuan, keluar.
Tombol lanjut untuk melanjutkan permainan, tombol bantuan untuk melihat
tata cara bermain, tombol keluar untuk kembali ke menu utama.

Gambar 4.36 Event Sheets player control Stage IV

Gambar 4.36 adalah gambar event sheets player control dan perintah
memainkan musik untuk stage IV. Jika pemain menekan tombol kanan yang
ada di layout maka karakter akan bergerak ke kanan dengan animasi berlari
ke kanan. Jika pemain menekan tombol kiri yang ada di layout maka
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karakter akan bergerak ke kiri dengan animasi berlari ke kiri. Setelah
tombol dilepas maka karakter akan berhenti sesuai dengan arah
bergeraknya.

Gambar 4.37 Event Sheets tombol pause Stage IV

Gambar 4.37 adalah gambar event sheets bagian tombol pause serta
perintah / command untuk tombol-tombol yang ada setelah tombol pause
ditekan. Saat tombol pause ditekan maka akan ada 3 tombol yaitu tombol
lanjut, bantuan, dan keluar. Tombol lanjut untuk melanjutkan permainan,
tombol bantuan untuk melihat cara bermain pada stage tersebut, dan tombol
keluar untuk ke menu utama.
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Gambar 4.38 Event Sheets character behaviour to object Stage IV

Gambar 4.38 adalah gambar event sheets bagian character behaviour
to object atau tingkah laku karakter pada objek lain. Jika karakter
menyentuh objek peti harta karun yang berisi alat musik tradisional maka
peti tersebut akan hancur dan akan muncul tulisan alat musik tradisional apa
yang ada di dalam peti tersebut. Setelah peti pertama hancur maka akan
muncul peti kedua, begitu juga bila peti kedua sudah hancur maka muncul
peti ketiga. Bila semua peti telah hancur / alat musik tradisional telah
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didapatkan, akan muncul pintu hitam yang membuat pemain menyelesaikan
stage IV bila karakter menyentuh pintu itu. Apabila pintu tersentuh maka
akan ada tampilan alat musik tradisional apa saja yang telah didapatkan
dalam stage I lalu akan kembali ke layout pilihan stage dan stage II akan
dapat diakses serta koleksi alat musik tradisional bertambah.

Gambar 4.39 Event Sheets create object & button Stage IV

Gambar 4.39 adalah gambar event sheets bagian create object atau
pembuatan objek dan fungsi button pada layout. Setiap detik ke 3,4,6 objek
peluru akan dibuat di koordinat yang sudah ditentukan pada layout. Fungsi
tombol kanan membuat karakter bergerak ke kanan, untuk tombol kiri
membuat karakter bergerak ke kiri, dan tombol jump agar karakter bergerak
melompat.
4.10 Stage V
Pada stage V pemain bermain tidak dengan menggunakan karakter
Joko. Untuk dapat memainkan stage V, pemain harus terlebih dahulu belajar
dengan cara membaca dan mendengarkan suara dari alat musik tradisional
yang telah mereka dapatkan pada stage I – IV. Pemain diberikan 5
pertanyaan yang berisi alat musik tradisional apakah yang ada di gambar
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yang ada pada pertanyaan tersebut. Ada 4 buah jawaban yang disediakan
dan pemain diharuskan memilih salah satu. Maksimal skor yang dapat
didapatkan adalah 100. Jika pemain berhasil memilih jawaban yang benar
maka pemain mendapatkan 20 poin, jika jawaban yang dipilih salah maka
pemain tidak mendapatkan poin. Tampilan untuk Stage V dapat dilihat pada
Gambar 4.40, 4.41, dan 4.42.

Gambar 4.40 Layout untuk Stage V

Gambar 4.40 adalah gambar layout dari stage V. Objek besar persegi
panjang yang berwarna putih adalah tempat pertanyaan yang muncul. Objek
kecil persegi panjang berjumlah 4 buah adalah pilihan jawaban untuk
pertanyaan. Pada pertanyaan muncul gambar alat musik tradisional yang
bila ditekan akan muncul suara dari alat musik tradisional tersebut.
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Gambar 4.41 Event Sheets Question, Answer, and Scoring Stage V

Gambar 4.41 adalah gambar event sheets untuk memunculkan
pertanyaan pada stage V serta pilihan jawaban. Bila jawaban benar maka
skor akan bertambah 20 poin. Bila jawaban salah maka skor tidak
bertambah.

Gambar 4.42 Event Sheets untuk Memunculkan Suara

Gambar 4.42 adalah gambar event sheets untuk memunculkan suara
alat musik tradisional pada pertanyaan yang muncul. Bila gambar alat musik
tradisional yang ada pada pertanyaan ditekan maka suara dari alat musik
tradisional tersebut akan muncul.
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4.11 Koleksi
Pada bagian Koleksi, pemain dapat melihat informasi singkat tentang
alat musik tradisional yang telah di dapat dari stage yang telah diselesaikan.
Juga dapat memainkan seperti apa bunyi dari alat musik tradisional yang
telah di dapat. Tampilan untuk Koleksi dapat dilihat pada Gambar 4.43,
4.44, 4.45, dan 4.46.

Gambar 4.43 Layout Koleksi

Pada Gambar 4.43 adalah layout koleksi. Bila semua stage telah
diselesaikan, ada total 12 alat musik tradisional yang akan ada di Koleksi.
Tombol kembali bila ditekan akan mengarahkan layout ke menu utama.
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Gambar 4.44 Event Sheets layout Koleksi

Pada Gambar 4.44 adalah event sheets layout koleksi.Jika stage telah
diselesaikan maka alat musik tradisional akan tersimpan dan muncul di
layout Koleksi.

Gambar 4.45 Layout dalam Alat Musik Tradisional di Koleksi
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Pada Gambar 4.45 adalah Layout dalam alat musik tradisional yang
ada di Koleksi bila di sentuh pilihan alat musik tradisionalnya. Terdapat
informasi terkait alat musik tradisional yang ada di Koleksi. Serta pemain
juga bisa mendengarkan suara seperi apa alat musik tradisional yang telah
didapat.

Gambar 4.46 Event Sheet dalam Alat Musik Tradisional di Koleksi

Pada Gambar 4.46 adalah event sheet dalam alat musik tradisional
yang ada di Koleksi bila di sentuh pilihan alat musik tradisionalnya.
Terdapat perintah / command untuk memunculkan informasi serta suara bila
tombol sound play ditekan.
4.12 Tentang Game “Joko Sinau : Musik Tradisional Di Jawa Tengah”
Game yang didesain untuk anak sekolah dasar ini memiliki tantangan
tersendiri daripada game yang lainnya. Dikarenakan stage pada game ini
memiliki 4 macam gameplay yang berbeda setiap stage nya. Cara untuk
menyelesaikan setiap stage juga berbeda satu dengan yang lain. Ada yang
cara menyelesaikan stage dengan mengumpulkan peti yang berisi alat musik
tradisional, ada yang dengan cara mengumpulkan potongan dari alat musik
tradisional.

54

Alat musik tradisional yang ada pada game ini adalah alat musik
tradisional dari Jawa Tengah yang berarti termasuk Solo dan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Muncul pertanyaan apakah alat musik tradisional dari
Jawa Tengah, Solo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perbedaan.
Untuk wilayah Jawa Tengah, Solo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak
ada perbedaan yang signifikan, perbedaan signifikan ditemukan bila
dibandingkan dengan alat musik tradisional dari Bali dan Sunda itu pun saat
dimainkan pada sebuah lagu baru terlihat perbedaannya. Alat musik
tradisional Jawa Tengah cenderung dimainkan dengan nada yang lembut,
sedangkan Bali lebih cenderung rancak, dan Sunda lebih mendayu karena
didominasi seruling [14]. Perbedaan terdapat pada gending-gending atau
lagu-lagu yang dibawakan [15]. Dari hal suara alat musik tradisional
tersebut sama saja. Untuk penamaan alat musik tradisional dari Jawa
Tengah, Solo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta bentuk hampir sama
[16].
4.13 Tahap Akhir Wawancara
Informasi yang dikumpulkan untuk game “Joko Sinau : Musik
Tradisional Di Jawa Tengah” diambil dari wawancara dengan Bapak
Tjahjono (Pemerhati Budaya) dalam hal penyempurnaan game. Beliau
mengatakan bahwa game “Joko Sinau : Musik Tradisional Di Jawa Tengah”
sudah baik tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu ada stage
yang terlalu susah untuk anak sekolah dasar, ada juga objek pada suatu
stage yang bergerak terlalu cepat, selain itu terdapat bug atau kesalahan
sistem yang harus diperbaiki.
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4.14 Kuesioner
Sesudah perbaikan seperti yang diarahkan oleh Bapak Tjahjono, game
akan diuji dan datanya dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner
secara manual. Data dikumpulkan setelah responden memainkan game dan
pengumpulan data tersebut hanya dilakukan sekali. Tipe pertanyaan yang
ada pada kuesioner adalah tipe pertanyaan yang tertutup dan mengarah ke
seputar game yang dimainkan responden.
4.15 Hasil Survey
Sesudah kuesioner disebar ke responden, terdapat 41 responden yang
merupakan anak sekolah dasar. Hasil dari kuesioner ada dalam bentuk
diagram yang dapat dilihat pada gambar 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52,
4.53, 4.54, 4.55, 4.56.

Gambar 4.47 Diagram Ketertarikan dengan Alat Musik Tradisional Jawa Tengah

Pada Gambar 4.47 ada 29,3% atau 12 responden yang memilih Sangat
Tertarik, 48,8% atau 20 responden yang memilih Tertarik, 17,1% atau 7
responden yang memilih Biasa Saja, 4,9% atau 2 responden yang memilih
Sedikit, dan tidak ada responden yang memilih jawaban Tidak Tertarik.
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Gambar 4.48 Diagram Seberapa Sering Anda Bermain Game

Pada Gambar 4.48 ada 19,5% atau 8 responden yang memilih Sangat
Sering, 34,1% atau 14 responden yang memilih Sering, 29,3% atau 12
responden yang memilih Cukup, 14,6% atau 6 responden yang memilih
Jarang, dan 2,4% atau 1 responden yang memilih Sangat Jarang.

Gambar 4.49 Diagram Dampak dari Game Joko Sinau

Pada Gambar 4.49 ada 17,1% atau 7 responden yang memilih Banyak
Sekali, 43,9% atau 18 responden yang memilih Ada, 17,1% atau 7
responden yang memilih Biasa Saja, 9,8% atau 4 responden yang memilih
Sedikit, dan 12,2% atau 5 responden yang memilih Tidak Ada.
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Gambar 4.50 Diagram Efek yang Dirasakan Setelah Bermain Joko Sinau

Pada Gambar 4.50 tidak ada yang memilih jawaban Tidak Ada, 26,8%
atau 11 responden yang memilih Semua yang di Atas, 29,3% atau 12
responden yang memilih Ingin Bermain Lagi, 12,2% atau 5 responden yang
memilih Senang, 31,7% atau 13 responden yang memilih Pengetahuan
Bertambah.

Gambar 4.51 Diagram Pengetahuan Baru yang Didapat Setelah Bermain

Pada Gambar 4.51 ada 22% atau 9 responden yang memilih Banyak
Sekali, 68,3% atau 28 responden yang memilih Ada, 7,3% atau 3 responden
yang memilih Biasa Saja, 2,4% atau 1 responden yang memilih Sedikit, dan
tidak ada responden yang memilih Tidak Ada.
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Gambar 4.52 Diagram Tentang Ketertarikan Pada Game Joko Sinau

Pada Gambar 4.52 ada 51,2% atau 21 responden yang memilih Sangat
Tertarik, 36,6% atau 15 responden yang memilih Tertarik, 4,9% atau 2
responden yang memilih Biasa Saja, 7,3% atau 3 responden yang memilih
Sedikit, dan tidak ada responden yang memilih jawaban Tidak.

Gambar 4.53 Diagram Game Joko Sinau Memberikan Pengetahuan

Pada Gambar 4.53 ada 34,1% atau 14 responden yang memilih Sangat
Membantu, 61% atau 25 responden yang memilih Membantu, 2,4% atau 1
responden yang memilih Biasa Saja, 2,4% atau 1 responden yang memilih
Sedikit, dan tidak ada responden yang memilih Tidak.
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Gambar 4.54 Diagram Keinginan untuk Bermain Game Joko Sinau Lagi

Pada Gambar 4.54 ada 63,4% atau 26 responden yang memilih Ingin
Sekali, 29,3% atau 12 responden yang memilih Ada, 4,9% atau 2 responden
yang memilih Biasa Saja, 2,4% atau 1 responden yang memilih Sedikit, dan
tidak ada responden yang memilih jawaban Tidak ada.

Gambar 4.55 Diagram Tingkat Kesulitan dalam Game Joko Sinau

Pada Gambar 4.55 ada 2,4% atau 1 responden yang memilih Sangat
Sulit, 19,5% atau 8 responden yang memilih Sulit, 41,5% atau 17 responden
yang memilih Biasa Saja, 19,5% atau 8 responden yang memilih Mudah,
dan 17,1% atau 7 responden yang memilih Sangat Mudah.
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Gambar 4.56 Diagram yang Perlu Ditingkatkan Dalam Game Joko Sinau

Pada Gambar 4.56 ada 34,1% atau 14 responden yang memilih Tidak
Ada, 29,3% atau 12 responden yang memilih Semuanya, 2,4% atau 1
responden yang memilih Suara, 14,6% atau 6 responden yang memilih
Gameplay, dan 19,5% atau 8 responden memilih Grafis.
Dari hasil kuesioner yang telah dijabarkan seperti di atas, dapat
disimpulkan bahwa anak-anak sekolah dasar memiliki ketertarikan pada alat
musik tradisional. Anak-anak juga suka bermain game, sehingga bila ada
game yang memuat pengetahuan tentang alat musik tradisional mereka
sangat antusias untuk memainkannya. Selain mereka mendapat pengetahuan
mereka juga mendapatkan kesenangan tersendiri dengan bermain game.
Anak-anak merasa game “Joko Sinau : Musik Tradisional Di Jawa Tengah”
memberikan dampak positif bagi mereka. Mereka juga menilai bahwa game
ini membantu memberikan pengetahuan tentang alat musik tradisional yang
ada di Jawa Tengah. Ada keinginan dari anak-anak untuk memainkan game
ini lagi dan mereka berharap adanya pendikatan dalam hal grafis, gameplay,
serta

suara

yang

ada

dalam

game.

