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BAB IV. PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Kebutuhan 

       Perancangan game diawali dengan pre-test dimana dilakukan untuk 

menentukan materi yang dibutuhkan dalam menentukan konsep game apa 

yang sesuai dengan materi yang digunakan.  

   Pre-test ini dilakukan sebelum responden memainkan game A New Me 

dengan tujuan apakah responden tertarik dengan game dengan tema pelajaran 

agama Katolik ini. Berikut ini adalah hasil dari pre-test. 

1) Jenis perangkat yang biasa dipakai untuk bermain game 

Berdasarkan gambar 4.1 sebanyak 50 responden merupakan anak-anak 

pengguna smartphone atau tablet, 15 responden adalah anak-anak yang 

menggunakan PC / laptop, sedangkan sebagian kecil menggunakan Xbox / 

PlayStation untuk media bermainnya sebanyak 5 responden. Dengan begitu 

 

Gambar 4.1 Jenis perangkat yang biaa digunakan saat bermain 
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dapat disimpulkan dari diagram 4.1 bahwa sebagian besar responden 

menggunakan smartphone untuk bermain game. 

2) Berapa kali bermain dalam 1 minggu 

Dari data yang ditunjukan pada diagram 4.2 ditunjukan bahwa 

mayoritas responden bermain 2-4 kali dalam 1 minggu dengan persentase 52% 

(26 anak), Lalu 28% (14 anak) bermain hampir setiap hari. Sedangkan 20% 

(10 anak) hanya bermain sebanyak 1 kali dalam 1 minggu. 

[]

[]

[]

2. Berapa kali bermain dalam 1 minggu?

1 kali 2 - 4 kali > 5 kali

 

Gambar 4.2 Berapa kali bermain dalam 1 minggu 
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3) Berapa waktu yang digunakan dalam 1 kali bermain 

Pada gambar 4.3 tidak ada anak yang bermain di bawah 15 menit. 

Selanjutnya anak-anak sebagian besar bermain selama 45 - 75 menit ada 32 anak 

dengan persentase 64%. Lalu ada juga anak-anak yang bermain selama lebih dari 

1 jam sejumlah 16 anak dengan persentase 32%. Dan sebanyak 2 anak dengan 

persentase 4% hanya bermain selama 15 - 44 menit.  

 

 

Gambar 4.3 Waktu yang digunakan dalam sekali bermain 
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4) Jenis game apa yang biasa dimainkan di handphone? 

Sebagian besar dari responden suka bermain game dengan genre strategi 

(missal mobile legends, PUBG, AOV) dengan total 40 responden dan 41 

responden menyukai game bergenre arcade (misal minion rush, subway surfer). 

Lainnya adalah responden yang menyukai game bergenre edukasi dengan jumlah 

18 responden dan 12 responden menyukai game dengan genre simulasi.  

 

4.4 Gambar yang yang biasa dimainkan 

5) Apa yang menarik dari game yang biasa dimainkan 

Sebagian besar disini menyukai game yang dimainkan karena gameplay 

dengan total 48 responden. Diikuti dengan responden yang menyukai gamenya 

karena grafisnya sebanyak 32 responden dan sebanyak 4 orang menyukai 

gamenya karena musiknya. 
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Gambar 4.5 Yang membuat menarik dari game yang biasa dimainkan 

 

 

 

5) Pernahkah memainkan game dengan tema edukasi 

Sebanyak 38 responden terhitung pernah bermain game yang bertemakan 

edukasi dengan persentase 76%. diikuti. Lalu ada 22% dengan responden 11 anak 

yang tidak pernah bermain game bertemakan edukasi. Ada juga 2 responden 

dengan persentase 2% tidak tahu jika ada game yang bertemakan edukasi. 

 

 

Gambar 4.6 Pernahkah bermain game edukasi 
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6) Kategori game edukasi manakah yang pernah dimainkan 

Berdasarkan gambar 4.7 sebagian hanya sedikit responden yang pernah 

bermain game edukasi yang bertema pendidikan (misal matematika, Bahasa 

Inggris, dsb) yaitu hanya 2 responden. Responden terbanyak bermain game 

edukasi dengan tema petualangan sejumlah 35 anak. Game bertema merawat 

memiliki jumlah responden sebanyak 22 anak. Sedangkan yang tidak tahu atau 

tidak pernah memainkan game edukasi ada sebanyak 12 anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga

m,bar 4.7 Kategori game edukasi yang sering dimainkan 
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7) Sejak kapan mendapatkan pelajaran agama Katolik 

Menurut gambar diagram 4.8 sebagian besar responden mendapatkan 

pelajaran agama Katolik sebelum masuk TK dengan persentase 56%. Dilanjutkan 

dengan responden yang mulai mendapatkan pelajaran agama Katolik sejak 

memasuki TK ada 8 responden dengan persentasi 8%. Sedangkan yang 

mendapatkan pelajaran agama Katolik sejak memasuki SD ada sebanyak 18 

responden dengan persentase 36%. 

 

 

Gambar 4.8 Sejak kapan mendapatkan pelajaran Agama Katolik 
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8) Apakah paham dengan pelajaran agama Katolik yang diberikan di 

sekolah? 

Sebagian besar responden yang ditunjukan pada diagram 4.9 cukup paham 

dalam memahami pelajaran agama Katolik yang diberikan saat d i kelas. 72% 

dengan 36 responden cukup paham dan 13 responden dengan persentase 26% 

paham dengan materi agama yang disampaikan di kelas. Hanya ada 1 responden 

dengan persentase 2% yang tidak paham dengan materi pelajaran agama Katolik 

yang diberikan. 

 

Gambar4.9 Apakah paham dengan pelajaran Agama Katolik yang diberikan di kelas 
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9) Apakah pelajaran agama Katolik yang diterima di kelas terasa 

membosankan 

Sebagian responden menjawab pelajaran agama Katolik yang disampaikan 

terasa biasa saja. Responden yang menjawab biasa saja ada 41 responden dengan 

persentase 82%. Sedangkan 9 responden dengan persentase 18% menganggap 

pelajaran yang disampaikan terasa biasa saja. 

 

0%

82%

18%

10. Apakah pelajaran agama katolik yang 
disampaikan di kelas terasa membosankan?

Menyenangkan Biasa saja Tidak menyenangkan

 

Gambar 4.10 Apakah pelajaran Agama Katolik yang disampaikan dikelas terasa membosankan 

10) Seberapa pentingkah pelajaran agama Katolik yang diterima di kelas 

Berdasarkan gambar 4.11 menjawab pelajaran agama Katolik yang 

disampaikan di kelas sangat penting dengan 31 responden menjawab dengan 

persentase 72%. Yang menjawab penting dengan persentase 36% dan 18 

responden. Hanya 1 responden yang menjawab tidak penting dengan persentase 

2%. 
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62%

36%

2%

11. Seberapa penting pelajaran agama katolik yang 
diterima di sekolah?

Sangat penting Penting Tidak penting

 

Gambar 4.11 Seberapa penting pelajarana Agama Katolik yang diterima di sekolah 
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11) Apakah pernah menemukan dan memainkan game dengan tema 

pelajaran agama Katolik sebelumnya 

Semua responden menjawab belum pernah menemukan game yang 

memiliki tema edukasi yang menggunakan agama Katolik sebagai temanya.  

 

0%0%

100%

12. Apakah pernah menemukan dan memainkan game 
dengan tema pembelajaran agama Katolik? 

Pernah menemukan dan memainkan Pernah menemukan tetapi tidak memainkan

Tidak pernah menemukan dan memainkan

 

Gambar 4.12 Apakah pernah menemukan dan memainkan game dengan tema pembelajaran Agama Katolik 
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12) Apakah tertarik dengan game bertemakan pembelajaran agam Katolik 

Sebanyak 38 responden dengan persentase 76% menjawab sangat tertarik 

dengan game pembelajaran agama Katolik. Sedangkan 12 responden yang 

memiliki persentasi 24% menjawab biasa saja. Dengan ini sebagian besar 

responen sangat tertarik untuk memainkan game edukasi pembelajaran agama 

Katolik. 

76%

24%

0%

13. Apakah tertarik dengan game pembelajaran agama 
Katolik?

Sangat tertarik Biasa saja Tidak tertarik

 Gambar 4.13 Apakah tertarik dengan game pembelajaran agama Katolik 
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13) Bagaimana jika pelajaran tentang agam Katolik yang biasa diterima di 

kelas dijadikan sebuah game 

Menurut gambar diagram 4.14 35 responden menjawab sangat menarik 

jika pelajaran agama Katolik ini dijadikan sebagai sebuah game dengan persentase 

70%. Dan 15 responden lainnya dengan persentase 30% menjawab menarik yang 

berarti pelajaran agama Katolik ini akan menarik jika dijadikan sebuah game 

edukasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Gambar 4.14 Bagaimana jika pelajaran tentang agam Katolik yang biasa diterima di kelas dijadikan sebuah game 
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4.2 Desain Aset game 

Desain aset diawali dengan mencari referensi gambar dan musik agar 

aset yang dicari atau dibuat dapat sesuai dengan materi yang disampaikan. 

Selanjutnya aset dibuat di CorelDRAW X8 yaitu software pengolah gambar 

berbasis vector yang dikembangkan oleh Corel Software. Setelah dibuat aset 

game yang dibuat di export dalam format png agar dapat dibaca di software 

pengolah game. 

4.2.1 Desain Ilustrasi Buah-Buah Roh Kudus 

Pada level 2 terdapat level Catch the Fruit of The Holy Spirits yang 

konsep dari level ini adalah object fall and drop dimana objek game yang 

harus ditangkap berupa matahari, bunga, jam, dan sebagainya. Objek-

objek tersebut memilik arti tertentu yang berkaitan dengan Buah-buah Roh 

Kudus. Simbol-simbol tersebut sudah di sesuaikan dengan apa yang 

diarahkan oleh guru pengajar agama di SD Theresiana 02. Berikut adalah 

simbol-simbol beserta makna buah rohnya. 

Tabel 4.1 Tabel daftar gambar buah-buah Roh Kudus 

 

 

Gentleness (kelemah lembutan) 

 

 

Peace (kedamaian) 

 

 

Patience (Kesabaran) 
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Kindness (kebaikan) 

 

Faithfulness (Kesetiaan) 

 

 

Generousity (Kemurahan hati) 

 

 

 

Love (mencintai) 

 

 

Happiness (Kebahagiaan) 

 

Joy (Suka Cita) 

 

4.2.2 Desain Pertanyaan 

Pembuatanan pertanyaan game ini dibagi menjadi 3 untuk masing-

masing level. Level pertama disediakan 30 pertanyaan berikut dengan 2 

pilihan jawabannya. Level ketiga harus menyediakan 15 gambar dan 2 
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pilihan jawaban untuk masing-masing gambar. Untuk bonus level 

menyediakan 10 pernyataan. Berikut adalah daftar pertanyaan yang telah 

dibuat.  

a. Quiz of Life 

Pertanyaan dan pilihan jawaban yang dibuat adalah berdasarkan 

kegiatan atau kasus yang biasa anak-anak alami dalam kehidupan sehari-

hari yang dikaitkan dengan 9 buah Roh Kudus sebagai pilihan jawabannya 

sehingga pemain bisa memilih manakah tindakan atau perbuatan yang 

baik. Materi dan pertanyaan diperoleh melalui konsultasi dengan suster 

pengajar Agama Katolik di SD Theresiana 02 Semarang dengan 

bagaimana cara mengaitkan kegiatan sehari - hari dan buah - buah Roh 

Kudus. Materi Buah Roh Kudus didapatkan dari buku Doktrin Roh Kudus 

[16]. Berikut adalah daftar pertanyaan, jawaban, beserta kaitannya dengan 

buah Roh Kudus. 

 

Tabel 4.2 Daftar Pertanyaan Level 1 

No. Pertanyaan Jawaban Buah Roh 

 

 

1. 

 

On Sunday your parents 

suggest you to go to the 

church with them. Will you 

follow your parents? 

Option 1: No, I will stay at 

home and playing some games 

Option 2: Yes, I will follow my 

parents 

 

Sukacita dan 

kesetiaan 

  

2. 

You just finished your 

breakfast and will go to 

school soon. What will you 

do to your parents before 

you go? 

Option 1: Say goodbye to your 

parents 

Option 2: Just go away 

Sukacita dan 

damai sejahtera 

 

 

3. 

"On your way going to 

school you see your friend 

is not going to school 

Option 1: "Just leave and go to 

school immediately " 

Option 2: "Persuade him / her 

 

Sukacita dan 

damai sejahtera  
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because he's / she's too lazy. 

What will you do?" 

to go to school so he / she will 

not miss the school subject 

matters" 

 

 

4. 

"Your mom tells you to go 

buy eggs in the store, what 

will you do next after you 

got order from your 

mother?" 

Option 1: "Ignore it" 

Option B: "Go to the shop 

immediately and buy eggs" 

Kesetiaan dan 

penguasaan diri 

 

 

5. 

"If you get homework from 

your teacher, what will you 

do next?" 

Option 1: "just copy your 

friend's homework in the next 

day" 

Option 2: "Make your 

homework after you arrived 

home or after had dinner" 

Kesetiaan dan 

penguasaan diri 

6. "You found garbage on the 

way when you were 

walking. What will you do 

with the garbage that you 

found?" 

Option 1: "Put in on trash can" 

Option 2: "Ignore it" 
 

Kebaikan  

 

7. 

"Every morning you arrive 

school, your teacher stands 

at school gate to greet all 

students whom arrive. What 

will you do?" 

Option 1: "Avoid the teacher 

by finding another way to go to 

class" 

Option 2: "Greet your teacher 

before you go to class" 

Sukacita, damai 

sejahtera, dan 

kemurahan 

8. "You go to church every 

Sunday, what do you do 

there?" 

Option 1: "Sit, listen to the 

gospel" 

Option 2: "Sit, listen to the 

gospel" 

Penguasaan diri 

dan kesabaran 

9. "What will you do if you 

find a wallet with lots of 

money in the way you are 

going home? While the 

Option 1: "Keep it for 

yourself" 

Option 2:  "Give it back to the 

owner" 

Penguasaan diri 

dan kebaikan 
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person who has the wallet is 

not far away from you." 

10.  "Your teacher at school 

starts to teach lesson, but 

you feel so sleepy because 

you sleep too late last night. 

What do you do" 

Option 1: "Sleep over when the 

lesson is still running" 

Option 2: "Ask permission to 

your teacher and wash your 

face, so that your drowsiness 

disappears" 

Penguasaan diri  

11. "Your teacher give you 

some task to finish. What 

you will do?" 

Option 1: "Cheating your 

friend's task" 

Option 2: "Do it and finish by 

yourself" 

Penguasaan diri, 

kesetiaan  

12. "It's sports time at school 

and your teacher tells all 

students to run. When 

running, one of your friends 

fell and injured on his / her 

feet and knee. What will 

you do to him / her?" 

Option 1: "Help him / her and 

give drug or drugs needed" 

Option 2: "Ignore and just see" 

 

Kasih, 

kemurahan, dan 

kebaikan 

12. "It's sports time at school 

and your teacher tells all 

students to run. When 

running, one of your friends 

fell and injured on his / her 

feet and knee. What will 

you do to him / her?" 

Option 1: "Help him / her and 

give drug or drugs needed" 

Option 2: "Ignore and just see" 

 

Kasih, 

kemurahan, dan 

kebaikan 

13. "It's break time and your 

friend feels hungry. 

Unfortunately he/ she does 

not bring any money or 

food. 

What will you do?" 

Option 1: "Just eat your own 

snack or food" 

Option 2: "Share half of your 

food with your friend" 

Kasih, sukacita, 

dan kebaikan 
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14.  "You meet a beggar when 

you are going back to home. 

What do you do?"  

Option 1: "Just ignore him/ 

her" 

Option 2: "Give your money 

little bit for him/ her" 

Kasih, 

kemurahan  

15. "When you arrive home 

from school, your mother is 

very busy cleaning up 

home, cooking, and washing 

clothes. What will you do?" 

Option 1: "Help her so that she 

finishes those works faster" 

Option 2: "Ignore it and go to 

watch TV or just sleep" 

 

Kebaikan 

16. "Tomorrow you have 

mathematics remidial test 

and your friend inviting you 

to playing games. What you 

wull choose?" 

Option 1: "I will play with my 

friend first" 

Option 2: "I will prepare for 

the remidial test first" 

 

Penguasaan diri 

17. "When your parents 

advising you, what are you 

doing?" 

Option 1: "Listen" 

Option 2: "Ignore" 

Penguasaan diri, 

kesabaran 

18. "You walking on park and 

see the sign to do not step 

the grass. Will you step it?" 

Option 1: "No, i will the 

footpath which already 

provided" 

Option 2: "I will step the grass" 

Kesabaran dan 

penguasaan diri  

19. "If you make mistake to 

someone what are going to 

do?" 

Option 1: "Apologize to 

him/her" 

Option 2: "Dont apologize 

anything. Just keep silent" 

Kemurahan, 

kebaikan 

20. "In your class you feel 

hungry. What are you going 

to do?" 

Option 1: "Ask permission to 

teacher to go toilet  

but instead go to canteen to 

eat"  

Option 2: "Hold until break 

time" 

Penguasaan diri  

21. "If you talking with people, Option 1: "Speak normally" Kelemah 
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how's your speaking looks 

like" 

Option 2: "Speak with angry 

tone" 

lembutan dan 

penguasaan diri 

22. "Your mother tell you to 

finish your homework you 

got from school. What are 

you going to do?" 

Option 1: "Go to your room 

and playing instead of making 

your homework" 

Option 2: "Go to your room 

and make your homework" 

Kesetiaan dan 

kebaikan 

23.  "When priest is preaching at 

church, what are you 

doing?" 

Option 1: "Listen what he said" 

Option 2: "Go sleep instead 

listening" 

Kesabaran dan 

kesetiaan 

24. "When your teacher giving 

a lesson at class, what are 

you doing?" 

Option 1: "Do another activity 

instead listening" 

Option 2: "Listen and pay 

attention at teacher when 

he/she giving a lesson" 

Kesabaran dan 

penguasaan diri  

25. "What are you doing when 

you see your friend fighting 

each other?" 

Option 1: "Sit and watch they 

fighting" 

Option 2: "You abritrate them 

so they stop fighting" 

Damai sejahtera, 

kasih, sukacita 

dan kebaikan 

26.  "Your teacher's book is left 

at teacher's office and you 

asked by your teaacher to 

take it. Will you do it?" 

Option 1: "Refuse to help 

him/her" 

Option 2: "Accept for his/her 

help" 

Kebaikan dan 

kemurahan 

27. "Its Independence day and 

your teacher tell to attend 

the flag ceremony. Will you 

come?" 

Option 1: "Yes i will come at 

flag ceremony" 

Option 2: "No i will stay at 

home and sleep again" 

Kesetiaan  

28. "If you got advised by your 

teacher when what you will 

do?" 

Option 1: Listen and do it 

Option 2: Ignore it 

Kesabaran, 

kebaikan, dan 

kemurahan  

29. "You got punished by your 

teacher because a mistake 

Option 1: Listen it 

Option 2: Dispute it 

Kebaikan, 

kemurahan, dan 
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you make. What you will do 

with the punishment?" 

penguasaan diri 

30. "If you mocked by your 

friend, what you will do? " 

Option 1: "Be patient, Just 

ignore them" 

Option 2: "Fight them" 

Kesabaran 

 

4.2.3 Desain Latar Belakang Permainan 

Tema dari game ini adalah agama yang berkaitan anak-anak, sehingga 

desain background yang digunakan harus mengandung unsur.  

Berikut adalah rancangan dari background game A New 

Me

 

Gambar 4.1 Background Game A New Me 

 

Background game ini dibuat menggunakan software Adobe Photoshop 

CC 2017. Tools dari Adobe Photoshop yang digunakan adalah brush tool 

untuk membuat pohon-pohon bagian bawah dan membuat awan-awan. Untuk 

membuat background warna biru menggunakan rectangle tools dan gradient 

tool untuk pewarnaan gradasi warna biru agar terlihat lebih menarik. Selain itu 

diberikan gambar animasi seorang malaikat anak yang menunjukan identitas 

game ini merupakan game pembelajaran yang bertemakan agama Katolik. 

4.2.4 Desain GUI 

1) Tombol 

 Tombol dalam game A New Me ini dibuat sebagai tombol navigasi untuk 

mengarahkan pemain pada saat di dalam game. Berikut adalah tombol-tombol 

yang digunkan dalam game A New Me ini. 
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Tabel 4.3 Tabel Tombol 

Nama Tombol Keterangan 

 

 

 

Tombol “Play” digunakan untuk memulai 

permainan. Tombol ini muncul saat le 

 

 

Tombol “Help” digunakan untuk menampilkan 

tutorial dalam game 

 

 

 

Tombol “Retry” untuk mengulang permainan 

jika gagal 

Muncul saat game over 

 

 

Left Arrow dan tombol back 

Berfungsi untuk menggerakan tangan bergerak 

kearah kiri pada level 2. 

Tombol ini juga berfungsi sebagai tombol 

navigasi menuju ke halaman sebelumnya 

 

 

Right Arrow 

Berfungsi untuk menggerakan tangan bergerak 

kearah kanan pada level 2 
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Tombol Level 1-4  

terletak di bagian help 

Berfungsi untuk mengarahkan pemain pada 

tampilan tutorial dari level 1 hingga bonus 

level 

 

2) Pop Up 

Tampilan pop up ini muncul pada saat game over, saat selesai 

menyelesaikan tiap level, dan saat game berakhir. Tujuannya untuk memberi 

tahukan total skor dan jumlah bintang yang dikumpulkan di setiap level 

 

Gambar 4.2 Tampilan Post Screen 

Pada post screen di setiap level memiliki tampilan berupa bintang yang 

muncul berdasarkan jumlah skor yang dikumpulkan. Terdapat pula print text 

sprite yang berasal dari bawaan Construct 2 untuk mencetak skor yang diperoleh 

di setiap level.  

 Untuk tampilan final screen berisi tentang jumlah bintang yang telah 

dikumpulkan dari level awal hingga bonus level menggunakan sprite text print. 

Selain itu sprite ini digunakan untuk mencetak total skor yang dikumpulkan di 

setiap level. Sebagai reward ditampilkan piala sebagai achievementnya. 3 piala 

emas berukuran besar, 2 piala perak berukuran sedang, dan 1 piala perunggu 

berukuran kecil. 
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4.2.5 Aset Gambar  

Aset gambar ini digunakan pada level ketiga yang digunakan sebagai 

game tebak gambar. Fungsi dari gambar tersebut adalah sebagai deskripsi 

dari pilihan jawaban manakah karunia-karunia Roh Kudus. Aset-aset 

gambar beserta jawabannya terdapat pada lampiran  

4.3 Pembuatan dan pemograman game  

Setelah pembuatan aset game selesai maka dilanjutkan dengaan 

penyusunan dan pembuatan game. Pembuatan game ini menggunakan Construct 2 

sebagai software pembuatan game A New Me ini. Berikut merupakan beberapa 

event sheet dan action yang digunakan dalam pembuatan game ini. 

1) Main Menu 

berikut adalah event sheet dari bagian main menu  

 

Gambar 4.3 Action tombol pada main menu 

 

Tampilan menu ini menggunakan event ont tap gesture untuk setipa tombolnya 

yang fungsinya adalah menghubungkan layout satu dengan yang lainnya. 

Misalkan Tombol play yang diberikan on tap gesture untuk mengarahkan pemain 

menuju level pertama, on tap pada tombol about game untuk menghubungkan 

dengan layout about game dan tombol help untuk menghubungkan dengan layout 

help. Setiap on tap button di atas diberi sound effect click agar tidak terkesan sepi 

saat men-tap tombol-tombol tersebut.  
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2) Tutorial Screen 

Tutorial screen ini muncul pada saat awal setiap level yang berfungsi 

untuk membantu pemain dalam memainkan setiap level. Berikut adalah script dari 

tutorial screen yang muncul di setiap awal level  

 

 

 

Gambar 4.4 Action Tutorial Screen 

 

Untuk tutorial screen level 1, 3 dan 4 menggunakan event yang identik 

karena hanya menggunakan 1 bagian tampilan tutorial. Sedangkan untuk level 2 

event yang digunakan sedikit berbeda karena menggunakan 2 tampilan tutorial. 

Menggunakan on tap gesture di tombol play untuk mengarahkan ke permainan 

dan menyembunyikan tampilan tutorial dan tombol agar tidak muncul lagi saat 
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permainan berlangsung. Selain itu berfungsi untuk men-trigger background music 

yang akan berputar saat permainan berlangsung. 

Untuk tutorial screen level 2 terdapat beberapa perbedaan yaitu 

menggunakan animation frame yang akan bereaksi jika menekan tombol next. 

Animation frame ini berfungsi untuk menempatkan tampilan tutorial level 2 

bagian kedua agar dapat ditampilkan setelah menekan tombol next tersebut.  

3) Post screen  

 

Gambar 4.5 Event dan Action Post Screen 

Post screen ini muncul pada saat akhir setiap level untuk memberitahukan 

kepada pemain yang berisi tentang perolehan score yang didapatkan oleh pemain 

di setiap level dan menampilkan perolehan bintang yang didapatkan berdasarkan 

skor yang diperoleh. Post screen ini juga berfungsi sebagai pemberhenti untuk 

beberapa event seperti music dan waktu yang berjalan selama bermain.  
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4) Sistem score dan reward di setiap level 

 

Gambar 4.5 Action Untuk Perolehan Bintang 

Pada setiap akhir level pemain akan mendapatkan bintang yang totalnya 

ada 3. Untuk memperoleh bintang secara menyeluruh maka harus mendapatkan 

minimal skor tertentu. Selain itu di beberapa level nyawa pemain juga 

mempengaruhi dalam perolehan bintang. Terdapat variabel bintang tampung yang 

berfungsi untuk menimpan bintang yang diperoleh selanjutnya akan ditampilkan 

di tampilan congratulation screen 

5) Congratulation Screen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Event dan action untuk final screen 
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Tampilan ini muncul saat sudah menyelesaikan keempat level yang sudah 

dimainkan. Skor tampung yang ditampung sebelumnya di level awal hingga 

bonus level akan di tampilkan jumlah yang dikumpulkan dalam bentuk angka. 

Selain itu ditampilkan pula jumlah skor yang dikumpulkan selama bermain. Dari 

skor dan bintang yang dikumpulkan maka pemain akan mendapatkan piala sesuai 

dengan total skor yang telah dikumpulkan. Tertinggi yaitu 1600 keatas akan 

mendapatkan 3 piala emas berukuran besar, skor mulai dari 1200 sampai 1599 

maka akan mendapatkan 2 piala silver ukuran sedang, sedangkan jika 

mengumpulkan skor di bawah 1199 maka akan mendapatkan 1 piala bronze 

berukuran kecil. Terdapat tombol yang mengarahkan untuk kembali ke main 

menu.  

6) Game over screen 

  

Gambar 4.8 Event Game over screen 

Tampilan game over ini terdapat di level 1-3 dan akan muncul pada saat 

nyawa pemain sudah 0. Di bagian ini tampilan yang muncul adalah tulisan game 

over dan teks score yang dikumpulkan sebelum nyawa pemain 0. Selain itu 
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terdapat tombol navigasi yang mengarahkan pemain untuk mengulang level yang 

sama atau tombol untuk kembali ke main menu. 

7) On Start of layout 

 

Gambar 4.8 Event dan action untuk start of layout 

Pada bagian on start of layout di semua level hampir sama action yang 

digunakan. Terdapat pengaturan untuk posisi objek game seperti background dan 

posisi tombol play. Terdapat juga pengaturan awal untuk beberapa variabel seperti 

variabel untuk nyawa yang health awalnya diatur 3. Ada pula command set 

timescale ke 0 agar game tidak berjalan sebelum tombol start ditekan Selain itu 

action print text digunakan untuk print skor. Untuk mengatur waktu digunakan 

every tick dan print text ke waktu yang disesuaikan di setiap level. 
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Gambar 4.9 Event dan action on start layout level 3 dan 4 

Perbedaan action terdapat pada level 3 dan level 4 dimana terdapat array 

agar objek atau pertanyaan yang akan ditampilkan keluar secara acak.  

8) Quiz of life  

a. Tombol button pilihan jawaban, menentukan benar / salah, dan 

mengacak pilhan jawaban sesuai soal 

 

Gambar 4.10 Event dan Action Tombol 
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 Dalam menentukan jawaban benar dibuat variable jawab1 dan jawab2 

Pada pilihan jawaban benar event awalnya adalah jawab2=jawab1 untuk 

mendeteksi jawaban yang benar lalu untuk actionnya untuk jawab 2 set 

variabelnya 3 dan jawab 1 nya adalah 0. Lalu untuk skor benar variable skor 

untuk level pertama ditambahkan 10 untuk masing-masing jawaban yang benar. 

Untuk event jawab2 ≠ jawab1 berfungsi sebagai pendeteksi jawaban yang 

salah. Jika jawaban yang dipilih salah maka action yang digunakan adalah 

mengurangi health dan pengurangan skor dengan mensubtract variable nyawa dan 

skor. Unruk Nyawa secara visual ditunjukan dengan mengubah visibility dari 

objek hati sebagai penunjuk health pemain, sedangkan skor yang dikurangkan 

sejumlah 5 poin. 

b. List pertanyaan dan jawaban 

Setelah menmbuat sistem benar salah dan skor maka mulailah dimasukan 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Pertanyaan tersebut dimasukan 

sebanyak 30 pertanyaan dan diacak menggunakan variable acak agar saat muncul 

ditampilan game, pertanyaan muncul secara acak. 

 

Gambar 4.11 Event list pertanyaan dan jawaban 

Variabel acak berfungsi sebagai daftar pertanyaan acak dari 1 hingga 30 

pertanyaan. TextBox diinputkan sesuai dengan pertanyaan yang telah diinputkan. 

Disini digunakan fungsi CSS untuk mengatur ukuran font yang ada di dalam 

button yang lalu diinputkan text didalamnya. Variabel jawab1 diatur sesuai letak 

jawaban mana yang benar yang benar. 
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9. Catch the Fruits of Holy Spirit 

a. Objek jatuh random dan koordinat objek jatuh 

 

Gambar 4.12 Event untuk mengatur koordinat dan acaknya objek jatuh 

Untuk mengatur kecepatan jatuh dan interval jatuhnya objek maka event 

yang digunakan adalah “every x seconds” dan diatur 3 detik untuk interval 

jatuhnya. Fruitfall_RDM di atur untuk memilih objek yang jatuh secara acak. 

 Setiap object dimunculkan secara random dengan posisi jatuh yang dibuat 

secara acak, lalu dalam interval 10 derik objek yang muncul akan bertambah 

banyak. 

b. Speed Slider dan skor multipllier 

Di level 2 ini terdapat fitur speed slider untuk mengatur kecepatan jatuh. 

Selain itu slider ini juga akan mempengaruhi skor yang didapatkan 

berdasarkan kecepatan yang digunakan. Berikut adalah skrip dari skor 

multiplier  

 

Gambar 4.13 Event pengatur objek destroy dan skor 

Saat objek yang jatuh menabrak objek penangkap maka skor normal yang 

diperoleh adalah 10 dan akan bertambah menjadi 20 jika speed dinaikan 

menjadi sedang dan 30 poin jika slider diatur dengan kecepatan paling 

cepat.  
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Gambar 4.14 Event speed slider dan skor multiplier 

Pada gambar 4.14, slow adalah slider berwarna hijau, medium berwarna 

orange dan fast berwarna merah. Jika objek slider berada di warna hijau maka 

kecepatan objek jatuhnya adalah pelan dan skor tidak akan dilipat gandakan Jika 

slider berada di warna orange maka kecepatan akan naik 2.5 lipat dan skor yang 

didapatkan adalah 2.5 kali lipat dari slider yang ada di warna hijau. Dan jika slider 

berada di warna merah maka kecepatan akan naik menjadi 3.5 kali lipat dari 

kecepatan normal dan skor yang akan diperoleh adalah 3 kali lipat lebih besar dari 

kecepatan normal.  

10. A Gift of the Holy Spirits in People Around You 

a. Gambar acak dan jawaban 

 

Gambar 4.15 Event mengatur tempat muncul gambar dan pilihan jawaban 

Compare text berfungsi sebagai pendeteksi soal array yang dibuat di on 

start of layout. Lalu objek “tempatmuncul” adalah sebagai tempat munculnya 

pertanyaan yang berupa gambar, lalu pertanyaan ditempatkan pada layer paling 

atas pada “tempatmuncul”                                                                               . 
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Pilihan jawaban menggunakan jawaban1 dan jawaban2 yang jawaban benarnya 

dideteksi menggunakan variable detekjawab. Seperti pada button level pertama, 

button pada level 3 ini menggunakan CSS untuk mengatur ukuran font. 

b. Letak Jawaban di Button Agar Acak 

 

Gambar 4.16 Event mengatur letak jawaban di button 

Variabel “rdmjawab” jawab berfungsi untuk mengacak letak jawaban agar 

bias terletak di tombol pertama atau di tombol kedua. Text pada jawaban 

disesuaikan dengan apa yang sudah dibuat di veriabel jawaban1 dan jawaban2. 

Set jawaban benar digunakan untuk mendeteksi letak jawaban yang benar. 
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c. Action Setelah Mendeteksi Jawaban Benar atau Salah 

 

Gambar 4.18 Event jika jawaban salah 

Jika tombol1 ditap dan jawaban adalah salah maka skor akan dikurangi 5 

poin dan pengurangan health. Selain itu jika jawaban salah maka akan 

menampilkan emoticon sedih yang menandakan jawaban yang dipilih pemain 

adalah salah. 

 

Gambar 4.19 Event jika jawaban salah 

Sedangkan untuk jawaban benar action yang digunakan hamper sama 

dengan jika kondisi jawaban yang dipilih salah hanya mengubah set skor menjadi 

10 poin dan action lainnya adalah emoticon senyum saat memilih jawaban benar 
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yang muncul selama 0.5 detik. Selain itu meskipun jawaban salah maka akan 

muncul pertanyaan selanjutnya.  

11. Fruit of Life 

Pada bagian start of layout sama seperti di level 3 menggunakan array 

yang pada level ini berfungsi sebagai indeks dari pertanyaan. Perbedaannya 

adalah set animation pada fram 0 dan dibuat berhenti agar sewaktu tombol play 

belum di tap maka animasi tidak berjalan seperti yang ditunjukan pada gambar  

 

Gambar 4.20 Action mengatur frame animasi 

Saat tombol start di tap maka array yang memuat pertanyaan akan mulai 

diset dan otomatis berjalan seperti ditunjukan pada gambar  

 

Gambar 4.21 Event setelah menekan tombol play 

a. Objek Drag and Drop 

Objek drag and drop menggunakan function DragDrop yang 

digunakan pada objek buah-buahan yang akan digerakan agar buah-

buahan tersebut dapat digerakan menggunakan jari. Agar dapat dimasukan 

kedalam keranjang maka pada tangan yang menangkap diberikan action is 

overlapping. Action yang digunakan adalah jwbplayer1 di set ke 1 untuk 

menentukan jawaban pertama dan 1 nya lagi di set ke 2 untuk menentukan 

jawaban ke 2. Variabel banding1 digunakan untuk membandingkan 

jawaban yang benar saat dimasukan ke dalam keranjang. Lalu untuk 

mengganti gambar buah setiap sesudah memasukan buah kedalam 

keranjang maka imagedrop di set +1. 

Lalu jika banding 1 = 1 maka posisi buah akan diatur posisinya 

kembali ke tempat sebelum buah di drag ke posisi lain, selain itu akan 
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mengacak soal yang akan keluar dari rdmsoal yang ada di dalam array 

seperti yang ditunjukan pada gambar  

 

     Gambar 4.22 Mengatur pergantian animasi dan posisi objek drag and drop 

b. List Pertanyaan  

Untuk mengatur dimana jawaban yang benar saat dimasukan 

kedalam keranjang maka variable jawabanbnr di atur sesuai dengan mana 

jawaban yang benar (1) dan mana jawaban yang salah (2). Lalu set text 

dinput dengan pertanyaan yang sudah dibuat hingga total pertanyaan 

random yang diinput sebanyak 15 pernyataan seperti yang ditunjukan pada 

gambar di bawah ditunjukan contoh dari input pernyataan yang telah 

dibuat 
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Gambar 4.23 Event list pertanyaan 

c. Menentukan Jawaban dan Perolehan Skor 

 

Gambar 4.24 Event untuk mementukan jawaban dan skor dari jawaban 

Pada gambar ditunjukan bahwa dalam menentukan kedua hal di 

atas maka dibuat 2 buah kondisi yaitu untuk kondisi jawaban benar jika 

jwbplayer = jawabanbnr maka skor akan bertambah 25. Sedangkan untuk 

kondisi jawaban salah jika jwbplayer ≠ jawabanbnr maka skor akan 

berkurang 10. Kedua kondisi tersebut diberikan kondisi lain yaitu 

banding1 yang di set ke 1 lalu actionnya ke 0 untuk me-reset untuk ke 

pertanyaan selanjutnya.  
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4.4 Pengujian Game  

Setelah selesai menyelesaikan pembuatan game, selanjutnya dilakukan 

pengujian serta dilakukan penyebaran kuisoner dari pre-test dam post test yang 

dilakukan secara bersamaan untuk mengetahui penilaian serta dampaknya saat 

game A New Me ini digunakan sebagai media pembelajaran di SD Theresiana 02 

Semarang khususnya untuk anak-anak kelas 5A dan 6A yang mengambil program 

imersi. 

4.4.1 Post Test 

 Pengujian game dilakukan setelah responden mengisi pre-test dan 

memainkan game sebanyak 2-5 kali. Hasil kuisoner digunakan untuk 

mengungkapkan eskripsi Resoinden, dan uji korelasi variabel penelitian. Sebelum 

pemngujian korelasi dilakukan uji validitas variabel kuisoner dan uji reliabilitas 

terhadap variabel penelitian. 

4.4.1.1 Deskripsi Responden 

Sesudah dilakukan penyebaran post-test ke responden yang telah mengetes 

game A New Me, diperoleh data responden penelitian dengan rentang usia 10-12 

tahun seperti ditampilkan pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 .Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

Dari tabel 4.4 dari total responden 50 anak memiliki usia 10 tahun ada 6 

responden dengan persentase 12%, selanjutnya ada 22 responden yang sama 

memiliki usia 11 dan 12 tahun dengan persentase 44%. Pada tabel di atas dapat 

disimpulkan bahwa responden dengan usia 11-12 tahun lebih dominan pada 

penelitian ini. 

USIA 

Usia (tahun) Frekuensi Persentase 

10 6 12% 

11 22 44% 

12 22 44% 
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 Selanjutnya tabel 4.5 merupakan tabel hasil uji coba game A New Me 

berdasarkan kelas dari masing-masing responden 

Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Kelas 

Kelas 

Kelas Frekuensi Persen 

 Primary 5A 22 44% 

 Primary 6A 28 56% 

 Dari tabel 4.5 ditunjukan bahwa sebagian responden berasal dari kelas 

Primary 6A dengan persentase 56% dengan jumlah responden 28. Sedangkan 

persentase dari kelas Primary 5A adalah 44% dengan jumlah responden 22. 

 Berikut adalah hasil uji Game A New Me berdasarkan jenis kelamin yang 

ditunjuka pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelalmin 

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persen 

Laki-laki 29 58% 

Perempuan 21 42% 

Berdasarkan dari tabel di atas total responden terbanyak adalah laki-laki 

dengan jumlah 29 responden dan persentase sebanyak 56%. 21 responden lainnya 

adalah perempuan dengan persentase 42% 

4.4.2 Model Untuk Pengujian 

Model yang digunakan dalam pengujian ini dilihat seperti gambar 4.25 

terdapat variabel independen dan variabel dependen, variabel independen terdiri 

dari Effort Expectancy (EE), Usability (US), Enjoyment (EJ), Compatibility (CO) 

sebagai variable independen, dan variable dependen yaitu Intention (I) 
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Gambar 4.25 Model Pengujian Game A New Me 

 

Hipotesa pengujian: 

1. Variabel Effort Expectancy (EE) memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

Intensi (IT) seseorang untuk memainkan game A New Me 

2. Variabel Usability (US) memiliki pengaruh yang kuat terhadap Intensi 

(IT) seseorang untuk memainkan game A New Me 

3. Variabel Enjoyment (EJ) memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

(Intensi) seseorang untuk memainkan game A New Me 

4. Variabel Compability (CO) memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

Intensi (IT) seseorang untuk memainkan game A New Me 

 

 

 

 

 

 

EE 

US 

EJ 

CO 

IT 
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4.4.3 Pengujian Variabel 

4.4.3.1 Pengujian Validitas Variabel  

Variabel penelitian yang digunakan dalam pengujian ini adalah Effort 

Expectancy (EE), Usability (US), Enjoyment (EJ), Compability (CO), dan 

Intention (I) untuk bermain game A New Me. Seluruh variabel harus diuji 

validitasnya untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan dapat mewakili masing-

masing variabel benar dan mewakili sikap dari responden.Untuk menguji validitas 

tiap variabel yang digunakan, maka dilakukan uji Principal Component Factor 

Analysis seperti ditujnjukan pada tabel 4.6. Dari tabel 4.6 ditunjukan bahwa pada 

variabel EE3, EJ1,  CO1, dan CO3 tidak valid setelah dilakukan perbandingan 

dengan r tabel. Maka dari itu dilakukan pengujian ulang dengan tidak 

menyertakan variabel EE3, EJ1,  CO1, dan CO3.  

Tabel 4.6 Hasil Pengujian 1 Validitas 

 

N Table Corrected 

Item-Total 

Correlation 

r Table Description 

EE1 50 .409 .281 Valid 

EE2 50 .400 .281 Valid 

EE3 50 .275 .281 Not Valid 

US1 50 .392 .281 Valid 

US2 50 .378 .281 Valid 

US3 50 .540 .281 Valid 

EJ1 50 .254 .281 Not Valid 

EJ2 50 .318 .281 Valid 

EJ3 50 .399 .281 Valid 

CO1 50 .213 .281 Not Valid 

CO2 50 .443 .281 Valid 

CO3 50 .233 .281 Not Valid 

IT1 50 .557 .281 Valid 

IT2 50 .643 .281 Valid  

IT3 50 .503 .281 Valid 
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Setelah variabel EE3, EJ1,  CO1, dan CO3 tidak disertakan, kemudian 

dilakukan pengujian dengan menggunakan Principal Component Factor Analysis 

untuk memperlihatkan tingkat konvergensi indikator–indikator dalam masing-

masinnng variabel dan hasilnya yang ditunjukan pada tabel 4.7 memperlihatkan 

bahwa setelah dilakukan pengujian ternyata hasilnya konvergen dan sesuai 

dengan Principal Component Factor Analysis  

                               Tabel 4.7 Tabel Rotated Component Matrix 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian hasil dari tabel 4.7 dinyatakan valid dan indikator yang 

digunakan untuk pengujian berikutnya adalah EJ1, EJ2, US1, US2, US3, EJ2, 

EJ3, IT1, IT2, dan IT3 

4.4.3.2 Pengujian Reliabilitas Variabel  

Coeficient Cronbach’s Alpha dilakukan untuk pengujian reliabilitas untuk 

mengetahui tingkat kepercayaan pada kuisoner. Dari hasil pengujian reliabilitas 

yang terdapat pada tabel 4.8, variabel EE dan EJ masuk dalam kategori 

questionable, yang masih termasuk layak digunakan sebagai kuisoner. Untuk 

variabel US masuk kedalam kategori good yang berarti sudah cukup baik sebagai 

sebuah kuisoner, sedangkan variabel IT termasuk dalam kategori Excellent yang 

Rotated Component Matrix 

 

Component 

1 2 3 

EE1 .016 .138 .754 

EE2 .019 .076 .752 

US1 .080 .907 -.066 

US2 .092 .867 -.015 

US3 .202 .779 .180 

EJ2 .255 -.179 .671 

EJ3 .445 .007 .455 

IT1 .895 .120 .105 

IT2 .902 .177 .183 

IT3 .922 .161 .028 



61 

 

 

 
61 

berarti sudah sangat bagus sebagai sebuah kuisoner Perbitungan ini sudah sesuai 

dengan Internal Consistency Cronbach’s Alpha yang ditunjukan pada tabel 4.9 

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 Internal Consistency Cronbach’s Alpha 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.3 Uji Korelasi 

Hipotesa yang digunakan dalam penelitian menggunakan uji korelasi antar 

variabel untuk menguji apakah variabel Expectancy (EE), Usability (US), 

Enjoyment (EJ), Compability (CO), dan Intention (IT) Pada tabel 4.10 dapat 

diliihat bahwa keinginan untuk bermain game A New Me sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman bermain game digital sebelumnya, kemudahan dari permainan, 

seberapa menyenangkan game yang dimainkan, dan fungsionalitas dari bermain 

game tersebut. 

 

 

Variables Cronbach’s 

Alpha 

Internal 

Consistency 

EE 0.600 Questionable 

US 0.834 Good 

EJ 0.628 Questionable 

IT 0.931 Excellent 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Korelasi 

 

 U K G XP1 XP2 SEE SUS SEJ SIT 

U 1 .755** .058 -.038 .292* -.098 .012 -.046 .044 

K .755** 1 .131 -.152 .224 .006 .064 -.033 .036 

G .058 .131 1 -.314* .086 .242 -.116 .206 .208 

XP1 -.038 -.152 -.314* 1 -.438** -.298* .126 -.154 -.303* 

XP2 .292* .224 .086 -.438** 1 -.022 .133 -.159 .279* 

SEE -.098 .006 .242 -.298* -.022 1 .117 .333* .201 

SUS .012 .064 -.116 .126 .133 .117 1 .041 .291* 

SEJ -.046 -.033 .206 -.154 -.159 .333* .041 1 .350* 

SIT .044 .036 .208 -.303* .279* .201 .291* .350* 1 


