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BAB 4 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Perumusan Gameplay Game “Menari” 

 Game “Menari” merupakan game yang dibuat bertujuan untuk 

mengenalkan tari Semarang kepada siswa-siswi SMP, melalui game “Menari” 

siswa-siswi dapat melihat langsung tarian, mendengar lagunya dan merasakan 

langsung tariannya, dengan dibuatnya menjadi game diharapkan dengan sambil 

mampraktekkan tarian maka tarian dan lagu dapat lebih terserap di ingatan 

pemain. 

 Game “Menari” bergenre simulasi, pada game “Menari” pemain 

berinteraksi penuh dengan tubuhnya yang dibaca dengan sensor Kinect contohnya 

untuk menggerakkan kursor pemain harus menggerakkan tangan kanannya dan 

untuk memilih sebuah tombol kursor harus diarahkan ke dalam tombol tersebut 

lalu ditunggu hingga isi kursor penuh maka tombol akan terpilih. 

 

Gambar 4. 1 Kursor 
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Gambar 4. 2 Kursor mengisi 

Permainan dimainankan dengan pemain mengikuti gerakan penari yang ada di 

layar, lalu game akan membaca apakah gerakan pemain dan penari sudah sama 

dengan menyamakan letak tangannya. 

 

Gambar 4. 3 Gameplay game “Menari”. 

 jika gerakan pas di tempat dan tepat waktu, maka pemain akan mendapatkan nilai  

“Luar Biasa”. 
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Gambar 4. 4 Mendapat nilai “Luar Biasa”. 

jika posisi tetap tetapi timing agak telat maka akan mendapat nilai “Bagus”. 

 

Gambar 4. 5 Mendapat nilai “Bagus”. 

 jika meleset posisi dan waktunya, maka pemain tidak akan mendapat nilai, tetapi 

bar “meleset” akan terisi, jika bar “meleset” terisi penuh maka permainan 

dinyatakan gagal dan di lempar ke layar permainan berakhir. Bar “meleset” dapat 

berkurang jika pemain berhasil mendapat nilai “Bagus” ataupun “Luar Biasa”. 
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Gambar 4. 6 Pemain meleset menyamakan gerakan. 

 

Gambar 4. 7 Bar “Meleset”. 

 Jika pemain berhasil menyelesaikan tarian maka pemain akan dibawa ke layar 

hasil akhir dimana menunjukkan berapa kali mendapat “Bagus” dan “Luar Biasa”, 

lalu nilai akhir akan dihitung untuk menunjukkan peringkat pemain. 

 Pada gambar di bawah menunjukkan alur game “Menari” : 

 

Gambar 4. 8 Alur Permainan. 
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1. Opening 

 Opening berisi judul dan musik Gambang Semarang, berfungsi untuk 

menyambut dan pembuka untuk pemain, menunjukkan bahwa pemain sudah 

memasuki game “Menari”. 

 

Gambar 4. 9 Layar opening game “Menari”. 

2. Main Menu 

 Layar ini merupakan layar menu utama disini pemain memilih tarian yang 

ingin dimainkan, dan nilai tertinggi untuk tarian tersebut. Terdapat juga tombol 

untuk pindah ke layar “Credit”. 

 

Gambar 4. 10 Layar main menugame “Menari”. 
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3. Credit 

 Layar ini berisi kredit dari game “Menari” seperti asset yang digunakan 

dari luar. Tombol “Close” untuk menutup kredit dan kembali ke main menu. 

 

Gambar 4. 11 Layar credit game “Menari”. 

3. Game 

 Pada layar ini permainan di lakukan sesuai dengan tarian yang dipilih. 

4. Game Over 

 Pemain akan di lempar ke layar ini jika pemain meleset berkali-kali hingga 

bar “Meleset” penuh, maka dinyatakan pemain gagal menyelesaikan permainan 

dan setelah beberapa detik pemain akan dilempar ke main menu untuk bisa 

memilih tarian dan mengulang permainan lagi. 
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Gambar 4. 12 Layar game overgame “Menari”. 

4. Hasil 

 Pemain akan memasuki layar ini jika pemain sudah menyelesaikan tarian, 

pada layar ini akan di tampilkan nilai hasil akhir dan peringkat pemain. Tidak 

beberapa lama setelah peringkat ditunjukkan maka akan memulai hitungan 

mundur untuk kembali ke layar opening, menandakan permainan sudah selesai. 

Jika nilai pemain mengalahkan nilai tertinggi sebelumnya maka nilai pemain akan 

ditunjukkan di main menu pada tarian yang dipilih. 

 

Gambar 4. 13 Layar hasil akhir game “Menari”. 
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4.2 Pembuatan game “Menari” 

4.2.1 Asset game “Menari” 

Dibawah ini adalah beberapa asset yang di gunakan pada game 

menari: 

 

Gambar 4. 14 Cursor game “Menari”. 

Gambar 4.14 Adalah gambar cursor yang digunakan pengganti 

mouse, gambar ini digunakan di layar opening, main menu dan credit. 

Gambar ini bergerak sesuai posisi tangan kanan pemain. Untuk memilih 

sebuah tombol pemain diharuskan mengarahkan cursor ini ke tombol yang 

diinginkan lalu secara sendirinya cursor akan mingisi, setelah cursor terisi 

penuh maka tombol yang sedang ditimpanya akan terpilih. Gambar ini 

dibuat menggunakan aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 

 1. Layar Opening 

 

Gambar 4. 15 Logo title game “Menari”. 
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Gambar 4.15 Adalah gambar logo dan title yang digunakan pada 

game “Menari”, gambar ini di gunakan pada layar opening dan icon pada 

file game “Menari”.Pada layar opening gambar ini dianimasikan 

berdentum/berdetak berulang-ulang. Gambar ini dibuat menggunakan 

aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 

 

Gambar 4. 16 Background layar Opening. 

Gambar 4.16 Adalah background pada layar opening. Gambar ini 

dibuat menggunakan aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 

 

Gambar 4. 17 Hiasan layar Opening. 
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Gambar 4.17 Adalah hiasan pada layar opening, gambar ini dibuat 

bergerak dari kiri ke kanan dan diulang-ulang. Gambar ini dibuat 

menggunakan aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 

 

Gambar 4. 18 Tombol mulai di layar Opening. 

Gambar 4.18 Adalah tombol yang digunakan untuk pindah dari 

layar opening ke main menu. Gambar ini dibuat menggunakan aplikasi 

gratis bernama “Inkscape”. 

 

2. Layar Main Menu 

 

Gambar 4. 19 Background layar main menu. 

Gambar 4.19 Adalah background pada layar main menu. Gambar 

ini juga digunakan untuk background layar hasil Gambar ini dibuat 

menggunakan aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 
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Gambar 4. 20 Tombol credit di layar main menu. 

Gambar 4.20 Adalah tombol yang digunakan untuk pindah dari 

layar main menu ke credit. Gambar ini dibuat menggunakan aplikasi gratis 

bernama “Inkscape”. 

 

Gambar 4. 21 Tombol pilih tari di layar main menu. 

Gambar 4.21 Adalah tombol yang digunakan untuk memulai game 

dengan tari Denok.. Gambar ini dibuat menggunakan aplikasi gratis 

bernama “Inkscape”. 

3. Layar Credit 



27 
 

 

 

Gambar 4. 22 Tombol close di layar credit. 

Gambar 4.22 Adalah tombol yang digunakan untuk kembali dari 

layar creditke main menu. Gambar ini dibuat menggunakan aplikasi gratis 

bernama “Inkscape”. 

 

Gambar 4. 23 Background layar credit. 

Gambar 4.23 Adalah background pada layar credit. Gambar ini 

dibuat menggunakan aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 

4. Layar Game 

 

Gambar 4. 24 Dummy Cursor. 
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Gambar 4.24 Adalah gambar Dummy cursor yang digunakan untuk 

menunjukkan letak tangan player, dan juga untuk mendeteksi sentuhan 

antara tangan dan target. Gambar ini hanya ditampilkan pada proses debug 

pada versi releasegambar di matikan. Gambar ini dibuat menggunakan 

aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 

 

Gambar 4. 25 Cursor target. 

Gambar 4.25 Adalah gambar Cursor Target yaitu tujuan yang 

tangan kita harus posisikan, gambar ini di spawn sesuai event dan posisi 

yang sudah ditentukan. Gambar ini juga menjadi penunjuk waktu posisi 

tangan seharusnya. Gambar ini dibuat menggunakan aplikasi gratis 

bernama “Inkscape”. 

 

Gambar 4. 26 Teks info nilai. 
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Gambar 4.26 Adalah gambarteks info nilai. Gambar ini digunakan 

untuk menunjukkan nilai yang didapatkan pemain saat event menyamakan 

posisi tangan di permainan. “Luar biasa” muncul saat posisi dan timing 

tepat, “Bagus” muncul saat posisi pas tetapi timing tidak tepat, “Meleset” 

muncul saat posisi dan timing tidak tepat. Gambar ini dibuat menggunakan 

aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 

 

Gambar 4. 27 Video tari Denok. 

Gambar 4.27 Adalah gambarVideo tari Denok. Video digunakan 

sebagai pacuan tarian untuk permainan. Video ini dibuat menggunakan 

aplikasi gratis yaitu Blender 3D. 

5. Layar Game Over 

 

Gambar 4. 28 Background layar game over. 
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Gambar 4.28 Adalah background pada layar game over. Gambar 

ini dibuat menggunakan aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 

 

Gambar 4. 29 Teks layar credit. 

Gambar 4.29 Adalah gambar teks permainan selesai. Gambar ini 

dibuat menggunakan aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 

6. Layar Hasil 

 

Gambar 4. 30 Plat besi peringkat. 

Gambar 4.30 Adalah gambar plat besi peringkat, berfungsi sebagai 

background tempat peringkat, di dalamnya akan muncul peringkat dari S, 

A, B, C dan D sesuai dengan score, peringkat dimunculkan dengan teks 

bawaan dari Unitydengan font gratis yaitu “Commando”.Gambar ini 

dibuat menggunakan aplikasi gratis bernama “Inkscape”. 
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4.2.2 Pemrograman Game “Menari” 

Pembuatan game “Menari” dibantu menggunakan game engine 

yaitu Unity 2018.3.8f1, dan tambahan plugin gratis dari asset store unity 

yaitu “Kinect with MS-SDK”. Bahasa pemrograman yang digunakan 

adalah C#. 

 

Gambar 4. 31 Kinect with MS-SDK di asset store 

 1.Script Opening 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 

 
public class Opening : MonoBehaviour { 

 
  void Start () { 
   Cursor.visible = false; 
   Application.targetFrameRate = 25; 
  } 

} 
 

Gambar 4. 32 Script Opening.cs 

 

 

Script ini berfungsi untuk membuat cursormouse tidak terlihat dan 

juga memastikan framerategame menjadi 25 fps (frame per second), 

karena framerate sangat berperan penting untuk memastikan animasi, 
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tarian berjalan dengan kecepatan yang sudah di tentukan, script inidi 

aktifkan di layar opening dimana menjadi layar paling awal, saat game 

dibuka, sehingga semua fungsinya bekerja dari awal dan selama game 

berjalan. 

 

2.Script Pindah Layar 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 

 
public class fadetoanotherscene : MonoBehaviour { 

 
  public void movetoscene(string scenename) 
  { 
   SceneManager.LoadScene(scenename); 
  } 

} 
 

Gambar 4. 33 Script fadetoanotherscene.cs 

 

 

Script ini berfungsi untuk pindah layar, script ini dipakai di semua 

layar, fungsi “movetoscene” di panggil di event trigger animasi pada objek 

gambar yang menutupi layar untuk efek fade, parameter di fungsi ini 

adalah nama layar tujuan. 

 

3.Script Mengeluarkan Suara 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 

 
public class playsoundfunc : MonoBehaviour 
{ 

  Public void playsoundd(AudioClip clip) 
  { 
   GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(clip,2.0f); 
  } 

} 
 

Gambar 4. 34 Script playsoundfunc.cs 
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Script ini berfungsi mengeluarkan suara sesuai yang di masukkan 

di parameter, script ini di panggil di event trigger animasi pada objek yang 

diperlukan dan menjadi sumber suara (memiliki component audio source). 

Selain di panggil dievent trigger. 

 

4.Script Untuk Button 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 

 
public class buttonscript : MonoBehaviour 
{ 

  Vector2 scalenormal; 
  public GameObject fadee; 
 
  void Start() 
  { 
   scalenormal = this.gameObject.transform.localScale; 
  } 
 
  void OnCollisionEnter2D(Collision2D col) 
  { 

this.gameObject.transform.localScale = new 
Vector2(scalenormal.x*1.2f, scalenormal.y * 1.2f); 

  } 
 
  void OnCollisionExit2D(Collision2D col) 
  { 
   this.gameObject.transform.localScale = scalenormal; 
  } 
 
  Public void showcredit() 
  { 
   fadee.GetComponent<Animator>().Play("fade2"); 
  } 
 

} 
 

Gambar 4. 35 Script buttonscript.cs 

 

 

Script ini berfungsi untuk mengatur tampilan dan fungsi button, 

sehingga menunjukkan button yang terpilih. Saat start scale button di 

simpan, lalu saat cursor memasuki button, button akan membersar 1.2x 

lipat nya, jika cursor keluar dari button, button akan kembali ke ukuran 
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yang di simpan sebelumnya yaitu ukuran normalnya, fungsi 

“showcredit()” adalah fungsi khusus untuk tombol kredit yang 

menggunakan objek fade berbeda, karena fade ke layar credit 

menggunakan warna putih, sedangkan fade dasar adalah hitam, jika tidak 

menggunakan fungsi ini default menggunakan fade dasar dan juga 

fungsinya di panggil melalui script MMenuhandCursor. 

 

5.Script Mengeluarkan Nilai Tertinggi 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 

 
public class hsshow : MonoBehaviour 
{ 

  public Text hs; 
 
  void Start() 
  { 
   if (PlayerPrefs.HasKey("hs")) 

hs.text = "NILAI TERTINGGI : " + 
PlayerPrefs.GetInt("hs"); 

   else 
   { 
    PlayerPrefs.SetInt("hs", 0); 

hs.text = "NILAI TERTINGGI : " + 
PlayerPrefs.GetInt("hs"); 

   } 
  } 

} 
 

Gambar 4. 36 Script hsshow.cs 

 
 

Script ini berfungsi mengeluarkan nilai tertinggi, script ini 

dipanggil di layar main menu.Script menyimpan text yang di tujukan untuk 

menunjukkan nilai tertinggi, lalu saat startscript membaca apakah ada 

nilai tertinggi yang disimpan, jika ada maka text di buat menampilkan nilai 

yang disimpan tersebut, jika tidak (saat membuka game pertama kali), 
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maka script akan membuat simpanan nilai tertinggi bernilai 0, lalu 

menampilkan nilai yang baru dibuat tadi. 

 

6.Script Membuat Objek Mengikuti Tangan Pemain 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 

 
public class folpos : MonoBehaviour { 

 
  public Transform target; 
  public float speedPosition = 1f; 
  
  void Update () { 

transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, 
target.position, speedPosition * Time.deltaTime); 

  } 
} 
 

Gambar 4. 37 Script folpos.cs 

 

 

Script ini berfungsi membuat objek yang ditentukan (variable 

“target”) untuk mengikuti posisi tangan pemain, digunakan pada objek 

cursor dan dummy pada permainan.Variable “speedPosition” berfungsi 

mengatur kecepatan objek menuju posisi tangan. Script ini hanya membuat 

objek menujuk posisi tangan pada sumbu X dan Y. 

 

7.Script Cursor Opening 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 

 
public class handcursor : MonoBehaviour { 

 
  public Image filler; 
  public AudioClip charging; 
  public AudioClip confirm; 
  public GameObject fade; 
 
  void Start () { 
   filler.fillAmount = 0; 
  } 
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  void Update () { 
   if(filler.fillAmount>=1) 
   this.gameObject.GetComponent<Animator>().Play("CursorOK"); 
  } 
 
  Public void movescene() 
  { 
   confirmed(); 
   fade.GetComponent<Animator>().Play("fadewhite"); 
  } 
 
  Public void confirmed() 
  { 
   this.gameObject.GetComponent<AudioSource>().Stop(); 

this.gameObject.GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(c
onfirm, 2.5f); 

   Destroy(filler.gameObject); 
  } 
 
  void OnCollisionEnter2D(Collision2D col) 
  { 

this.gameObject.GetComponent<TrailRenderer>().enabled = 
false; 
this.gameObject.GetComponent<AudioSource>(). 
PlayOneShot(charging, 1.5f); 

  } 
 
  void OnCollisionStay2D(Collision2D col) 
  { 
   if (col.gameObject.tag == "button") 
   { 
    if (filler.fillAmount < 1) 
     filler.fillAmount += Time.deltaTime * 0.5f; 
   } 
  } 
 
  void OnCollisionExit2D(Collision2D col) 
  { 
   if (col.gameObject.tag == "button") 
   filler.fillAmount = 0; 
 

this.gameObject.GetComponent<TrailRenderer>().enabled = 
true; 

   this.gameObject.GetComponent<AudioSource>().Stop(); 
  } 
 
  publicvoid Next() 
  { 
   Destroy(this.gameObject); 
  } 

} 
 

Gambar 4. 38 Script handcursor.cs 
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Script ini berfungsi mengatur tampilan dan fungsi dari cursor. Pada 

script membuat kursor yang menyentuh button maka fill dari kursor akan 

terisi, saat tidak menyentuh fill dibuat 0 kembali, dan juga suara-suara 

yang dimainkan di atur di script ini. Jika fill penuh maka akan 

menjalankan animasi “cursor OK” dimana di dalam animasi tersebut ada 2 

event trigger yaitu “movetoscene” diawal untuk pindah layardan di 

dalamnya juga menjalankan fungsi “confirmed()” untuk tampilan dan 

suara, lalu di akhir menjalankan fungsi next() untuk menghapus cursor. 

Karena di game ini button  berfungsi hanya untuk pindah layar maka 

dibuat di fungsi ini fixedlangsung memanggil fungsi pindah scene. 

 

8.Script Cursor Mainmenu 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 

 
public class MMenuhandCursor : MonoBehaviour { 

  public Image filler; 
  public AudioClip charging; 
  public AudioClip confirm; 
  public GameObject fade; 
 
  void Start() 
  { 
   filler.fillAmount = 0; 
  } 
 
  Public void movescene() 
   { 
   confirmed(); 
   fade.GetComponent<Animator>().Play("fadeblack"); 
   } 
 
  Public void confirmed() 
  { 
   this.gameObject.GetComponent<AudioSource>().Stop(); 

this.gameObject.GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(c
onfirm, 2.5f); 

   Destroy(filler.gameObject); 
  } 
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  void OnCollisionEnter2D(Collision2D col) 
   { 

this.gameObject.GetComponent<TrailRenderer>().enabled = 
false; 
this.gameObject.GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot( 
charging, 1.5f); 

  } 
 
  void OnCollisionStay2D(Collision2D col) 
  { 
   if (col.gameObject.tag == "button") 
   { 
    if (filler.fillAmount < 1) 
    filler.fillAmount += Time.deltaTime * 0.5f; 
    if (filler.fillAmount >= 1) 

this.gameObject.GetComponent<Animator>().Play( 
"CursorOK"); 

    } 
   if (col.gameObject.tag == "buttonttp") 
   { 
    if (filler.fillAmount < 1) 
   filler.fillAmount += Time.deltaTime * 0.5f; 
 
    if (filler.fillAmount >= 1) 
    { 

   
 this.gameObject.GetComponent 
<Animator>().Play("CursorOK2"); 
col.gameObject.GetComponent<buttonscript>(). 
showcredit(); 

    filler.fillAmount = 0; 
    } 
    } 
  } 
 
  void OnCollisionExit2D(Collision2D col) 
  { 
   filler.fillAmount = 0; 

this.gameObject.GetComponent<TrailRenderer>().enabled = 
true; 

   this.gameObject.GetComponent<AudioSource>().Stop(); 
  } 
 
  Public void Next() 
  { 
   Destroy(this.gameObject); 
  } 

} 
 

Gambar 4. 39 Script MMenuhandCursor.cs 

 

 

Script ini hampir sama dengan script 4.7 tetapi karena di main 

menu terdapat dua button yang melempar ke layar berbeda, maka script ini 
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tidak bisa dibuat fixed seperti sebelumnya tetapi harus membaca button 

apa yang di pilih untuk menentukan layar tujuan. 

 

9.Script Target 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 

 
public classTarget : MonoBehaviour { 

 
  public string MyTarget; 
  Image myfiller; 
  public AudioClip miss, bagus, luarbiasa; 
 
 
  void Start() 
  { 
   myfiller = this.GetComponent<Image>(); 
  } 
 
  void OnTriggerEnter2D(Collider2D mrX) 
  { 
   if(mrX.tag == MyTarget) 
   { 
    if(myfiller.fillAmount <1.0) 
    { 
    GetComponent<Animator>().Play("Luarbiasa"); 

GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(lu
arbiasa, 1.0f); 
GetComponent<CircleCollider2D>().enabled = 
false; 
                
GameObject.FindGameObjectWithTag("controlle
r").GetComponent<GameSystem>().addscore(1)
; 

     } 
    else 
     { 
    GetComponent<Animator>().Play("Bagus"); 

GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(b
agus, 1.0f); 
GetComponent<CircleCollider2D>().enabled = 
false; 
                
GameObject.FindGameObjectWithTag("controlle
r").GetComponent<GameSystem>().addscore(2)
; 

    } 
   } 
  } 
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  Public void failedtohit() 
  { 
   GetComponent<Animator>().Play("Meleset"); 
   GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(miss, 1.0f); 
   GetComponent<CircleCollider2D>().enabled = false; 

        
GameObject.FindGameObjectWithTag("controller").GetCompon
ent<GameSystem>().addscore(0); 

  } 
 
  Public void destroyme() 
  { 
   Destroy(this.gameObject); 
  } 

} 

 
Gambar 4. 40 Script Target.cs 

 
 

Script ini berfungsi untuk mengatur target, mendeteksi 

targetmenyentuh tangan, menampilkan animasi, mengeluarkan suara dan 

menentukan nilai yang di dapatkan. 

 

10.Script Mengeluarkan Nilai Akhir 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
using UnityEngine.SceneManagement; 

 
public class Result : MonoBehaviour 
{ 

  public Text lb, bs, er, label, timertx, newhs; 
  int luarbiasa, bagus, luarbiasax, bagusx, hasil; 
  float a; 
  int timer; 
  bool trigger; 
  public RawImage fade; 
 
  void Start() 
  { 
   luarbiasa = PlayerPrefs.GetInt("luarbiasa"); 
   bagus = PlayerPrefs.GetInt("bagus"); 
   luarbiasax = luarbiasa * 50; 
   bagusx = bagus * 30; 
   hasil = luarbiasax + bagusx; 
   a = 25; 
   timer = 10; 
   trigger = false; 
   timertx.enabled = false; 
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   newhs.enabled = false; 
 
 

lb.text = "LUAR BIASA :     " + luarbiasa + "   x   50   =  " + 
luarbiasax; 

   bs.text = "BAGUS :                 "+bagus+"   x   30   =  "+bagusx; 
   er.text = hasil.ToString(); 
 
   if (hasil > 10000) 
    label.text = "S"; 
   elseif (hasil > 8000) 
    label.text = "A"; 
   elseif (hasil > 7000) 
    label.text = "B"; 
   elseif (hasil > 3500) 
    label.text = "C"; 
   elseif (hasil > 2500) 
    label.text = "D"; 
   elseif (hasil <= 2500) 
    label.text = "E"; 
 
  } 
 
  void Update() 
  { 
   if (trigger) 
    a--; 
 
   if(a<=0) 
   { 
    a = 25; 
    timer--; 
    timertx.text = "keluar dalam " + timer + "..."; 
   } 
 
   if (timer <= 0) 
   { 
    fade.GetComponent<Animator>().Play("fadeout"); 
    timertx.enabled = false; 
   } 
  } 
 
  Public void playsuara(AudioClip a) 
  { 
   GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(a, 1.0f); 
  } 
 
  Public void starttimer() 
  { 
   trigger = true; 
   timertx.enabled = true; 
 
   if (hasil > PlayerPrefs.GetInt("hs")) 
   { 
    PlayerPrefs.SetInt("hs", hasil); 
    newhs.enabled = true; 
   } 
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  } 
} 
 

Gambar 4. 41 Script Result.cs 

 
 

Script ini berfungsi mengeluarkan nilai akhir, di panggil di layar 

nilai hasil, di sini script mengumpulkan jumlah nilai, menentukan 

peringkat yang di dapatkan, membaca apakah nilai tertinggi baru, 

mengeluarkan suara dan kembali ke layar opening. 

 

11.Script Game System 

 using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
using UnityEngine.Video; 
using UnityEngine.SceneManagement; 

 
public class GameSystem : MonoBehaviour { 

 
    public Text fps; 
     public GameObject RHandTarget, LHandTarget, RLegTarget, LLegTarget; 
     int luarbiasa, bagus, meleset; 
     public GameObject hand; 
     public Image melesetfill; 
     public Animator melesetanim; 
     public KinectManager manager; 
 
     [Space(10)] 
     [Header("Sementara")] 
     public float startFromFrame; 
     public VideoPlayer myvid; 
 
 void Start () { 
          Cursor.visible = false; 
          Application.targetFrameRate = 25; 
         
         myvid.frame = (long)startFromFrame; 

GetComponent<Animator>().Play("GameFlow", 0, (1f / 5721f) * 
startFromFrame); 

          luarbiasa = 0; 
          bagus = 0; 
          meleset = 0; 
          PlayerPrefs.SetInt("luarbiasa", 0); 
          PlayerPrefs.SetInt("bagus", 0); 
     } 
  
 void Update () { 
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         if (manager.IsUserDetected()) 
         { 
               hand.SetActive(true); 
          } 
          else 
         { 
               hand.SetActive(false); 
          } 
 
           fps.text = "FPS : "+Mathf.Round(1.0f / Time.deltaTime); 
      } 
 
     public void spawntargetRH(string place) 
     { 
          string[] xy = place.Split(','); 
          GameObject a = Instantiate(RHandTarget); 
          a.transform.SetParent(this.transform,false); 

a.GetComponent<RectTransform>().anchoredPosition = new 
Vector2(float.Parse(xy[0]),float.Parse(xy[1])); 

     } 
 
     public void spawntargetLH(string place) 
     { 
         string[] xy = place.Split(','); 
          GameObject a = Instantiate(LHandTarget); 
          a.transform.SetParent(this.transform, false); 

a.GetComponent<RectTransform>().anchoredPosition = new 
Vector2(float.Parse(xy[0]), float.Parse(xy[1])); 

     } 
 
     public void spawntargetRL(string place) 
     { 
          string[] xy = place.Split(','); 
          GameObject a = Instantiate(RLegTarget); 
          a.transform.SetParent(this.transform, false); 

a.GetComponent<RectTransform>().anchoredPosition = new 
Vector2(float.Parse(xy[0]), float.Parse(xy[1])); 

     } 
 
     public void spawntargetLL(string place) 
     { 
          string[] xy = place.Split(','); 
          GameObject a = Instantiate(LLegTarget); 
          a.transform.SetParent(this.transform, false); 

a.GetComponent<RectTransform>().anchoredPosition = new 
Vector2(float.Parse(xy[0]), float.Parse(xy[1])); 

     } 
 
     public void addscore(int a) 
     { 
          if (a == 1) 
          { 
               luarbiasa++; 
               if (meleset > 0) 
                  meleset--; 
        } 
         else if (a == 2) 
         { 
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              bagus++; 
              meleset--; 
         } 
         else 
              meleset++; 
 
         melesetfill.fillAmount = (float)meleset / 20; 
 
          if (meleset > 20) 
          { 
               SceneManager.LoadScene("GameOver"); 
          } 
     } 
 
     public void gameend() 
    { 
          PlayerPrefs.SetInt("luarbiasa", luarbiasa); 
          PlayerPrefs.SetInt("bagus", bagus); 
          SceneManager.LoadScene("Result"); 
    } 
 
     public void stopall() 
     { 
          melesetanim.Play("closing"); 
     } 
} 

Gambar 4. 42 Script GameSystem.cs 

 

Script ini berfungsi mengatur jalannya permainan, mencatat nilai 

yang di dapatkan, bertambah berkurangnya meleset, menampilkan fps, 

memunculkan target dan menentukan selesai atau gagalnya permainan. 

 

4.3 Hasil Penelitian Game “Menari” 

Responden dibagi menjadi 2 kelompok yaitu SMP swasta dan SMP negeri, 

untuk SMP swasta di dapatkan total 31 responden dan untuk SMP negeri 21 

responden 

 4.3.1 Profil Responden 

 1. Jenis Kelamin 



45 
 

 

 

Gambar 4. 43 Diagram jenis kelamin responden 

Responden yang di dapatkan dari SMP swasta lebih banyak laki-

laki dengan jumlah 21 orang sedangkan perempuan hanya 10 orang. Pada 

SMP negeri jenis kelamin responden yang didaptkan hampir seimbang 

dengan laki-laki 10 orang dan perempuan 11 orang. 

 

 2. Sudah mengetahui game dengan sensor gerak 

 

Gambar 4. 44 Diagram sudah mengetahui game dengan sensor gerak 
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Mengetahui yang di maksud disini adalah mengetahui adanya 

game dengan sensor gerak, walau belum pernah melihat langsung. Data 

yang di dapatkan menunjukkan bahwa SMP swasta dan negeri tidak 

berbeda jauh dalam pengetahuan mengenai game dengan sensor gerak, 

walau memang SMP negeri lebih sedikit. Pada SMP swasta dari 31 anak, 

hanya 3 orang yang tidak mengetahui sensor gerak, dan pada SMP negeri 

dari 21 anak hanya 4 anak yang tidak mengetahui sensor gerak. Hal ini 

berarti sensor gerak sudah cukup dikenal luas bahkan di kalangan anak 

SMP. 

 3. Pengalaman pernah bermain game dengan sensor gerak 

 

Gambar 4. 45 Diagram pengalaman pernah bermain game dengan sensor gerak 

Data menunjukkan bahwa di SMP swasta lebih banyak 

pengalaman dalam memainkan game dengan sensor gerak, ditunjukkan 

dengan jumlah anak yang pernah bermain adalah 21 anak dari 31 anak, 

sedangkan data dari SMP negeri menunjukkan sedikitnya anak yang 

permain memainkan game dengan sensor gerak, ditunjukkan dengan total 

anak yang sudah pernah memainkan hanya 5 anak dari 21 anak. 
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 4. Tertarik dalam bermain game dengan sensor gerak 

 

Gambar 4. 46 Diagram ketertarikan bermain game dengan sensor gerak 

Data menunjukkan bahwa di kedua SMP cukup menunjukkan 

ketertarikan untuk bermain game  dengan sensor gerak tetapi tidak terlalu 

besar, hal ini ditunjukkan dengan total anak yang tertarik di kedua SMP 

lebih dari 50%. 

 

 5. Sumber mengenal sensor gerak 

Gambar 4. 47 Diagram sumber mengenal sensor gerak 

Mengenal yang di maksud disini adalah siswa sudah pernah 

berinteraksi langsung dengan sensor gerak. Data menunjukkan di SMP 
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Swasta banyak yang sudah mengenal sensor gerak dari luar, kebanyakan 

dari tempat bermain atau arcade,sedangkan di SMP negeri masih banyak 

anak yang belum banyak yang sudah mengenal sensor gerak, disini game 

“Menari” cukup memainkan peran dalam mengenalkan sensor gerak. 

Kepemilikan sensor gerak sendiri ditunjukan dari data adalah hal yang 

langkah, baik di SMP swasta maupun negeri, ditunjukkan dari total dua 

kelompok yaitu 52 anak, hanya 3 anak yang memiliki sensor gerak. 

 

 6. Mengetahui tari dari Semarang 

 

Gambar 4. 48 Diagram mengetahui tari dari Semarang 

Data menunjukkan perbedaan antara kedua kelompok, pada SMP 

Swasta dari 31 anak, 12 anak tidak mengetahui tari dari Semarang, 

sedangkan di SMP negeri sudah cukup banyak anak yang sudah 

mengetahui tari Semarang. 

 

 7. Mengetahui lagu Gambang Semarang 
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Gambar 4. 49 Diagram mengetahui lagu Gambang Semarang 

Data menunjukkan bahwa lagu Gambang Semarang sudah 

diketahui  oleh sebagian besar di kedua kelompok. 

 

 8. Pengalaman sudah pernah melihat pertunjukan tari Semarang 

 

Gambar 4. 50 Diagram pengalaman sudah pernah melihat pertunjukan tari Semarang 

Data menunjukkan kedua kolompok tidak menunjukkan perbedaan 

yang cukup besar. Lebih dari setengah dari total anak di masing-masing 

kelompok sudah pernah melihat pertunjukan tari Semarang, namun tidak 
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begitu besar, karena hampir setengahnya juga ternyata tidak pernah 

melihat pertunjukan tari Semarang. 

 

 4.4.2 Review Game “Menari” 

  Review dari kelompok SMP swasta. 

 Tertarik Visual Musik Gameplay Mudah Menu Penilaian Menyelesaikan 

Rata-

Rata 
3.00 3.13 3.00 3.42 3.32 3.06 3.48 3.32 

 

Tabel 4. 1 Review dari kelompok SMP swasta  

Review dari kelompok SMP negeri. 

 Tertarik Visual Musik Gameplay Mudah Menu Penilaian Menyelesaikan 

Rata-

Rata 
3.43 3.38 3.43 3.48 3.48 3.48 3.81 3.19 

 

Tabel 4. 2 Review dari kelompok SMP negeri  

 

Dari hasil kuisioner, data yang di dapat untuk menilai game 

“Menari” adalah sebagaimana di tampilkan di tabel di atas dari tiap-tiap 

kelompok, hasil menunjukkan bahwa game “Menari”, menghasilkan nilai 

lebih baik di kelompok SMP Negeri. Skala nilai review adalah 1 sampai 5. 

 

 1. Tertarik 

Poin ini merujuk ketertarikan pemain ke game “Menari”. Pada 

kelompok SMP swasta menunjukkan respon netral, sedangkan yang 

kelompok SMP negeri menunjukkan respon cukup tertarik hal ini mungkin 

disebabkan karena kelompok SMP swasta sudah sering bermain game 

dengan sensor gerak, kurangnya ketertarikan terhadapan sensor gerak dan 
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juga kurangnya tertarik dengan hal berbau tradisional, sedangkan 

kelompok SMP negeri sebaliknya. 

 

 2. Visual 

Poin ini merujuk kepada rasa suka pemain terhadap visual, 

tampilan pada game  “Menari”. Pada kelompok SMP swasta tidak begitu 

terkesan dengan tampilan pada game disebabkan model penari yang tidak 

berwajah dan masih low poly, ditambahkan anak dari kelompok SMP 

swasta sudah biasa memainkan game dengan visual berkelas tinggi. Pada 

kelompok SMP negeri menunjukkan cukup menyukai tampilannya karena 

dengan model yang mengenakan pakaian tradisional dan menari tarian 

tradisional. 

 

 3. Musik 

Poin ini merujuk kepada rasa suka pemain terhadap musik, lagu 

Gambang Semarang pada game  “Menari”. Pada kelompok SMP swasta 

menunjukkan respon netral terhadap lagu Gambang Semarang karena 

membawa nuansa norak atau jadul, sedangkan pada kelompok SMP negeri 

lebih menunjukkan rasa suka dengan lagu tersebut. 

 

 4. Gameplay 

Poin in merujuk kepada rasa suka pemain terhadap cara bermain 

dari game “Menari”. Kedua kelompok menunjukkan cukup rasa suka dan 
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tidak saling berbeda jauh antara keduanya. Salah satu kekurangnya adalah 

durasi permainan yang terlalu lama karena satu tarian penuh. 

 

 5. Mudah 

Poin ini merujuk kepada kemudahan pemain untuk memainkan 

game “Menari”. Kedua kelompok tidak terlalu menunjukkankesulitan saat 

bermain, Salah satu kekurangannya sekali lagi adalah durasi yang lama 

menyebabkan permainan yang menggunakan gerakan tubuh ini menguras 

stamina pemain, dan juga terkadang ada gerakan yang terlalu cepat 

sehingga untuk yang baru pertama kali memainkan kemungkinan 

kewalahan. 

 

 6. Menu 

Poin ini merujuk kepada kemudahan pemain dalam mengoprasikan 

game, kejelasn tiap tombol dan penyampaian nilai ke pada pemain. Pada 

kelompok SMP swasta merespon netral, karena menu biasa saja dan tidak 

ada kesulitan dalam penggunaan, pada kelompok SMP negeri 

menampilkan rasa suka terhadap tampilan menu terutama di layar opening. 

 

 7. Penilaian 

Poin ini merujuk kepada kepuasan sistem reward dan punishment 

yang diberikan game “Menari” kepada pemain. Pada kelompok SMP 

swasta merasa cukup puas dan adil dengan nilai yang diberikan, 
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sedangkan pada kelompok SMP negeri menunjukan kepuasan dengan nilai 

yang di dapatkan. 

 

 8. Menyelesaikan 

Poin ini merujuk kepada keinginan atau rasa tertantang pemain 

untuk menyelesaikan game “Menari”. Pada poin kali ini kelompok SMP 

swasta menunjukkan lebih tertantang dan keinginan untuk menyelesaikan 

game dan mengulang lagi, sedangkan pada kelompok SMP negeri merasa 

cukup untuk menyelesaikan sekali saja. 

  

4.3.3 Dampak game “Menari” 

 Dampak ke kelompok SMP swasta 

 Mengenal tari 
Mengenal 

lagu 
Bangga Membantu 

Rata-

rata 
3.48 3.48 3.58 3.74 

 

Tabel 4. 3 Dampak ke kelompok SMP swasta 

 

Dampak ke kelompok SMP negeri 

 Mengenal tari 
Mengenal 

lagu 
Bangga Membantu 

Rata-

rata 
3.29 3.19 3.52 3.52 

 

Tabel 4. 4 Dampak ke kelompok SMP negeri 

Dari data yang didapatkan, dampak yang dirasakan lebih besar 

kepada kelompok SMP swasta. Skala nilai dampak adalah 1 sampai 5. 

1. Mengenal tari 
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Poin ini merujuk kepada dampak mengenalkan nama tarian, dan 

gerakan tarian kepada pemain. Pada kelompok SMP swasta, anak merasa 

lebih mengenal tarian dan mudah teringat, begitu juga dengan kelompok 

SMP negeri walaupun dampaknya tidak sebesar kelompok SMP swasta. 

Hal ini disebabkan banyak dari kelompok SMP negeri yang memang 

sudah mengenal sedangkan di SMP swasta banyak yang baru melihat. 

 

 2. Mengenal lagu 

Poin ini merujuk kepada dampak mengenalkan lagu ke pemain. 

Dampak lebih besar dirasakan oleh kelompok SMP swasta, penyebab 

masih sama dengan poin sebelumnya dikarenakan banyak anak dari SMP 

negeri yang sudah mengenal dan di SMP swasta baru mendengarkan lagu 

lokal Semarang. 

 

 3. Bangga 

Poin ini merujuk kepada dampak tumbuhnya rasa bangga pemain 

terhadap budaya lokal Semarang terutama di tarian. Kedua kelompok 

sama-sama merasakan dampak lebih bangga terhadap budaya lokal 

Semarang terutama budaya tarian lokal Semarang, dengan mengenalkan 

tarian lokal Semarang melalui media game “Menari” ke kedua kelompok 

dapat melihat kelebihan-kelebihan dari tarian tersebut dan juga melihat 

potensi bahwa budaya lokal Semarang dapat di satukan dengan sesuatu 

yang modern, setelah itu akan tumbuh rasa suka, jika sudah menyukai 

makaselanjutnya dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa bangga pula. 
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 4. Membantu 

Poin ini merujuk kepada seberapa besar pemain merasa terbantu 

dalam mempelajari tarian lokal Semarang. Kedua kelompok merasa game 

“Menari” membantu pemain untuk mempelajari gerakan tarian lokal 

Semarang. 

4.3.4 Uji Statistik 

Pada uji statistik variabel penelitian dibagi menjadi 3. Variabel 

suka (S) dari data visual, musik, gameplay dan menyelesaikan. Variabel 

hasil (H) dari data mengenal tari, mengenal lagu dan membantu. Variabel 

nyaman (N) dari data mudah, menu dan penilaian. Variabel intensi (I) dari 

data tertarik dan bangga. 

Untuk dapat menemukan hasil uji korelasi, terdapat beberapa 

tahapan yang harus dilaksanakan. Pada pengujian digunakan aplikasi 

pembantu bernama SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Tahap 

pertama yang perlu dilakukan adalah uji validitas, uji validitas merupakan 

pengujian data untuk mengetahui kesahihan dan tingkat keandalan dari 

variabel. 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

I1 -,066 ,425 ,793 

I2 ,716 ,335 ,089 

S1 -,042 ,556 ,587 

S2 -,021 ,180 ,753 

S3 ,172 ,886 ,219 

S4 ,169 ,863 ,043 
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H1 ,908 ,060 ,043 

H2 ,871 -,004 -,086 

H3 ,833 ,166 ,171 

N1 ,327 -,105 ,719 

N2 ,150 ,730 ,371 

N3 ,540 ,476 ,127 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Equamax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 
Tabel 4. 5 Tabel rotated component matrix kelompok SMP swasta awal 

 

Tabel 4.5 adalah hasil uji validitas kelompok SMP swasta. Karena 

kualitas variabel S2 buruk, maka variabel S2 di keluarkan dari pengujian 

statistik validitas. 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

I1 -,121 ,558 ,732 

I2 ,720 ,311 ,124 

S1 -,050 ,700 ,330 

S3 ,203 ,899 ,075 

S4 ,190 ,807 ,079 

H1 ,906 ,037 ,095 

H2 ,891 -,024 -,123 

H3 ,817 ,147 ,266 

N1 ,227 -,014 ,916 

N2 ,168 ,796 ,169 

N3 ,546 ,470 ,121 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Equamax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Tabel 4. 6 Tabel rotated component matrix kelompok SMP swasta hasil 

 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

I1 ,876 -,261 -,053 

I2 -,049 ,286 ,849 

S1 ,652 -,519 ,101 

S2 ,540 -,556 ,231 

S3 ,768 -,166 ,072 

S4 ,725 ,125 -,452 

H1 ,266 ,807 ,283 

H2 -,087 ,933 -,046 

H3 ,113 -,165 ,869 

N1 ,790 ,026 ,178 

N2 ,690 -,227 ,210 

N3 ,736 ,197 -,048 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Equamax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

 
 Tabel 4. 7 Tabel rotated component matrix kelompok SMP negeri 

 

Tabel 4.6  dan 4.7 menunjukkan hasil uji validitas yang sudah 

diperbaiki dari data kedua kelompok. Dari tabel diatas maka hasil dari 

kelompok SMP swasta adalah variabel intensi (I) menunjukkan data tidak 

valid karena I1 dan I2 berada di komponen berbeda, variabel suka (S) 

menunjukkan data valid karena data berkumpul pada komponen 2, 

variabel hasil (H) menunjukkan data valid karena data berkumpul di 

komponen 1, variabel nyaman (N) menunjukkan data tidak valid karena 

N1, N2, N3 tidak berada di komponen yang sama. Hasil dari kelompok 
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SMP negeri adalah variabel intensi (I) menunjukkan data tidak valid 

karena I1 dan I2 berada di komponen berbeda, variabel suka (S) 

menunjukkan data valid karena berkumpul di komponen 1, variabel hasil 

(H) menunjukkan data tidak valid karena H1 dan H2 berkumpul pada 

komponen 2 sedangkan H3 berada pada komponen 3, variabel nyaman (N) 

menunjukkan data valid karena data berkumpul di komponen yang sama. 

 

Reliability Statistics 

Variabel 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items Keterangan 

I ,338 Unacceptable 

S ,801 Acceptable 

H ,874 Good 

N ,604 Questionable 

 
 

Tabel 4. 8 Tabel reliabilitas kelompok SMP swasta 

Reliability Statistics 

Variabel 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items Keterangan 

I -,331 Unacceptable 

S ,788 Acceptable 

H ,414 Unacceptable 

N ,814 Good 

 

Tabel 4. 9 Tabel reliabilitas kelompok SMP negeri 

Tabel 4.8 dan 4.9 menunjukkan hasil uji reliabilitas pada variabel I, 

S, H, dan N dari kedua kelompok SMP. Uji reliabilitas menggunakan 
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pengukuran dengan nilai Cronbach alpha. Pada kelompok SMP swasta 

nilai reliabilitas variabel I adalah 0, 338 maka dikatakan unacceptable 

nilai reliabilitas variabel S adalah 0, 8 maka dikatakan acceptable, variabel 

H adalah 0,874 maka dikatakan good¸ variabel N adalah 0,604 maka 

dikatakan Questionable. Pada kelompok SMP negeri nilai reliabilitas 

variabel I adalah -0, 331 maka dikatakan unacceptable nilai reliabilitas 

variabel S adalah 0, 788 maka dikatakan acceptable, variabel H adalah 

0,414 maka dikatakan Unacceptable¸ variabel N adalah 0,814 maka 

dikatakan Good. 

Correlations 

 I S H N 

I Pearson Correlation 1 ,692** ,321 ,652** 

S Pearson Correlation ,692** 1 ,160 ,595** 

H Pearson Correlation ,321 ,160 1 ,324 

N Pearson Correlation ,652** ,595** ,324 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabel 4. 10 Tabel korelasi kelompok SMP swasta 

 

Correlations 

 I S H N 

I Pearson Correlation 1 ,610** ,144 ,562** 

S Pearson Correlation ,610** 1 -,229 ,586** 

H Pearson Correlation ,144 -,229 1 ,041 

N Pearson Correlation ,562** ,586** ,041 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabel 4. 11 Tabel korelasi kelompok SMP negeri 

 

  Tabel 4.9 dan 4.10 menunjukkan hasil korelasi pada kedua 

kelompok. Pada kelompok SMP swasta menunjukkan beberapa korelasi yang 
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sangat kuat dan tidak antar tiap variabel yang ditunjukkan dengan tanda bintang 

(*), variabel I berkolerasi kuat dengan variabel S dan N, variabel S berkolerasi 

kuat dengan I dan N, variabel H tidak berkolerasi dengan variabel lainnya, 

variabel N berkolerasi kuat dengan variabel I dan S. Pada kelompok SMP negeri 

menunjukkan beberapa korelasi sangat kuat dan tidak ditunjukkan dengan tanda 

bintang, variabel I berkolerasi kuat dengan S dan N, variabel S berkolerasi kuat 

dengan I dan N, variabel H tidak berkolerasi dengan variabel lainnya. Variabel N 

berkolerasi kuat dengan I dan S. Dari hasil uji korelasi disimpulkan bahwa 

penunjuang game “Menari” adalah variabel suka (S) dan Nyaman (N). 

4.4 Sistem Reward Game “Menari” 

 Strategi sistem reward pada game “Menari” adalah menggunakan sistem 

nilai, nilai hanya ditunjukkan jika pemain dapat menyelesaikan game hingga 

selesai tanpa membuat meteran meleset penuh. Nilai menunjukkan seberapa pas 

nya gerakan pemain dengan model penari, selanjutnya terdapat sistem peringkat 

mulai dari S, A, B, C, D dan E. Batas peringkat adalah nilai lebih dari 10.000 

mendapatkan peringkat S, lebih dari 8.000 mendapatkan A, lebih dari 7.000 

mendapatkan B, lebih dari 3.500 mendapatkan C, lebih dari 2.500 mendapatkan D 

dan kurang dari 2.500 mendapat E. Nilai di total dari jumlah mendapatkan “luar 

biasa” dan “bagus” untuk “luar biasa di kalikan 50, dan untuk bagus dikalikan 30. 

Total kesempatan yang dimiliki pemain adalah 286 untuk kedua tangan, jika 

pemain dapat “luar biasa” dari semua kesempatan itu, total nilai tertinggi yang 

bisa di dapatkan adalah 14.300. Score tertinggi akan di pasang di layar menu di 

bawah tombol tarian. 
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Gambar 4. 51 Reward nilai dan peringkat 

Sistem punishment yang diberikan adalah dengan membaca banyaknya 

melesetnya gerakan pemain dengan model penari, jika jumlah meleset melebih 

batas bar meleset maka permainan dinyatakan gagal atau game over, setelah itu 

dapat mengulang lagi. Bar meleset dapat dikurangi jika player berhasil 

menyocokkan gerakan dengan model penari lagi. Tiap meleset variabel meleset 

akan bertambah 1, dan tiap “luar biasa” atau “bagus” variabel akan berkurang 1 

total meleset yang diperbolehkan adalah 20, melebih itu permainan akan 

dihentikan. 

 

Gambar 4. 52 Permainan selesai 
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Gambar 4. 53 Bar meleset 

 Dari hasil kuisioner didapatkan dari kelompok SMP negeri nilai yang 

didapatkan 3.81 dan dari kelompok SMP swasta didapatkan nilai 3.48, dengan 

skala 1 sampai 5. Pada uji statistik variabel nyaman menunjukkan data yang 

reliabilitas yang cukup serta menunjukkan juga korelasi dari penilaian dengan 

intensi bermain. Dari nilai dapat di simpulkan bahwa pemain sudah merasa cukup 

puas dengan sistem nilai dan hukumannya. 

 

  




