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BAB 4 PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Game 

“Game Edukasi” mempunyai arti yaitu game yang dibuat bertujuan 

memberi informasi dan menambah pengetahuan pada pemainnya. Dalam 

pembuatan game “Pembelajaran Bahasa Mandarin Dasar untuk umum ” ini 

menggunakan tampilan visual grafis 2Dimensi (2D) dan dibuat untuk platform 

Android. 

Konsep dasar game “Pembelajaran Bahasa Mandarin Dasar untuk umum” 

ini adalah game yang terdiri dari 5 menu yang terdiri dari Matematika, Parafrasa, 

Nama Hewan, Nama Buah, dan Vocabulary.    

Untuk gameplay menu Matematika setelah dipilih nantinya akan ada 4 

pilihan menu pengoperasian matematika yaitu penjumlahan, pengurangan, 

pembagian dan perkalian. Didalam menu pengoperasian terdapat soal dan 4 pilihan 

jawaban, jika jawaban salah maka game akan berakhir beserta jawaban 

pemebenarannya, namun jika benar game akan lanjut ke soal berikutnya dan poin 

bertambah 1.  

Gameplay Menu Parafrasa terdiri dari 3 soal dan terdapat kolom jawaban 

pada setiap soal. Untuk mengisi jawaban dari ketiga soal itu adalah dengan memilih 

jawaban pada kolom jawaban yang berada dibawah kemudian pilih jawaban lalu 

tahan dan masukan ke kolom jawaban pada soal. Jika benar maka akan keluar 

notifikasi centang dan bewarna hijau, tetapi jika salah maka akan keluar notifikasi 
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silang yang berwarna merah di samping kanan pada masing-masing soal beserta 

koreksi jawabannya.  

Gameplay pada menu nama hewan ini adalah memilih jawaban dari 3 

pilihan jawaban sesuai dengan gambar hewan. Jika benar maka akan lanjut ke soal 

berikutnya serta mengeluarkan sound namum jika salah maka akan keluar 

notifikasi salah serta keluar sound dan akan keluar tanda silang pada kotak. 

Terdapat fitur sound pada menu ini seperti ketika pilih jawaban akan mengeluarkan 

suara sesuai dengan kata-katanya, suaara akan kelua pada jawaban benar maupun 

jawaban salah.   

Gameplay Nama Buah akan ada tersedia kolom soal  dan 13 pilihan macam-

macam buah , dan terdapat sound yang akan muncul jika tombol di tekan. Di setiap 

pilihan buah juga terdapat sound jika dipilih. Jika soal benar maka sound akan 

dimainkan dan ikon buah yang benar akan menghilang, namun jika salah maka 

sound tetap dimainkan tetapi keluar notifikasi silang serta pilihan buah yang dipilih 

tidak menghilang. Game akan selesai jika semua pilihan pada buah habis.   

Gameplay Vocabulary berisikan 1 soal, 3 kolom jawaban dan 3 tombol. Jadi 

cara bermain game ini adalah soal akan keluar di atas setelah itu tersedia 3 pilihan 

jawaban yang berbahasa Indonesia, cara menjawabnya dalah dengan memilih 

tombol yang tersedia pada masing-masing pilihan jawaban, jika benar maka 

jawaban akan bewarana hijau namun jika salah maka jawaban akan berubah 

menjadi merah beserta koresksi jsawaban akan keluar  
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Alur game “Pembelajaran Bahasa Mandarin untuk umum” ini adalah yang 

pertama pemain akan diarahkan pada 5 menu yang berbeda soal. Jika sudah selesai 

pada salah satu menu maka akan selesai dan akan kembali ke main menu, juga 

berlaku pada semua menu.   

Berikut adalah alur permainan pada game “Pemebelajaran Bahasa 

Mandarin untuk umum”. 
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Gambar 4. 1 Alur Game “Pemebelajaran Bahasa Mandarin Dasar untuk Umum ” 

 

4.2 Implementasi Game 

4.2.1 Asset Game 

Untuk asset game “Pemebelajaran Bahasa Mandarin Dasar menggunakan Game” 

bisa dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4. 1 Asset Game “Pemebelajaran Bahasa Mandarin untuk Umum” 

Stage Asset Keterangan 

Start menu 
 

Tombol untuk masuk 

ke menu matematika 
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Start menu 
 

Tombol untuk masuk 

ke menu nama buah 

Start menu 
 

Tombol untuk masuk 

ke menu nama hewan 

Start menu 
 

Tombol untuk masuk 

ke menu parafrasa 

Semua Stage 

 

Tombol untuk kembali 

ke halaman main 

menu 

Semua Stage 

 

Tombaol untuk next 

ke soal berikutnya 

 

 

Untuk mengeluarkan 

suara 

Menu 

pengopersian 

matematika  

Untuk masuk ke soal 

Matematika dengan 

pengoperasian 

penjumlahan 

Menu 

pengopersian 

matematika  

Untuk masuk ke soal 

Matematika dengan 

pengoperasian 

pengurangan 

Menu 

pengopersian 

matematika  

Untuk masuk ke soal 

Matematika dengan 

pengoperasian 

pembagian 

Menu 

pengopersian 

matematika  

Untuk masuk ke soal 

Matematika dengan 

pengoperasian 

perkalian 

Soal di menu 

Matematika  

Button yang 

digunakan untuk 

memilih jawaban  

Soal di menu 

Matematika 

 

Kotak untuk 

menampilkan score 

menu 

parafrasa  
Kotak untuk 

menampilkan soal 

menu 

parafrasa  

Kolom untuk jawaban 
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menu 

parafrasa 
 

Pilihan jawaban 

Menu 

parafrasa 

dan menu 

nama hewan 
 

Notifikasi jika 

jawaban benar 

Menu 

parafarasa 

dan menu 

nama hewan 
 

Notifikasi jika 

jawaban salah 

Menu nama 

hewan 

 

Tempat diaman soal 

gambar hewan akan 

ditampilkan 

Menu nama 

hewan   

Box jawaban dari soal 

nama hewan 

Menu nama 

buah 

 

Untuk meampilkan 

soal nama buah 

Menu nama 

buah 

 

 

Tempat untuk gambar 

soal nama buah 

Menu 

Vocabulary 

 

Untuk menampilkan 

soal 

Menu 

Vocabulary 
 

Tombol untuk 

memilih jawaban 

Menu 

Vocabulary 

 

Untuk menampilkan 

apakah jawaban benar 

atau salah 

 

 

4.2.2 Event Sheet Game 



25 

 

Dalam Construct 2 untuk control perintah program digunakan event sheet. 

Implementasi masing-masing stage untuk event sheet bisa dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Menu Matematika 

Untuk Menu Matematika perintah program yang digunakan pada Gambar 

4.2. 

 

 

Gambar 4. 2 Event Sheet untuk menu matematika 

 

 

 

 

Tabel 4. 2 Keterangan Event Sheet Menu Matematika 

Group Keterangan 

jawabansalah  Untuk memeberi fungsi jika jawaban salah maka 

angka1 Berisikan angka 1- 100 
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angka2 Berisikan angka 1-100 

jawabana Untuk meampilkan angka pada jawaban A 

jawabanb Untuk meampilkan angka pada jawaban B 

jawabanc Untuk meampilkan angka pada jawaban C 

jawaband Untuk meampilkan angka pada jawaban D 

jawabantambah Untuk menampilkan jawaban dari pengoperasian 

penjumlahan 

jawabankali Untuk menampilkan jawaban dari pengoperasian perkalian 

jawabankurang Untuk menampilkan jawaban dari pengoperasian 

pengurangan 

jawabanbagi Untuk menampilkan jawaban dari pengoperasian pembagian 

soalbagi Untuk menampilakan soal bagi 

 

b. Menu Parafrasa 

Untuk Menu Parafrasa bisa dilihat pada Gambar 4.3 
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Gambar 4. 3 Event Sheet Menu Parafrasa 

 

Tabel 4. 3 Keterangan Event Sheet Menu Parafrasa 

Group Keterangan 

J1 Untuk menampilakn jawaban A 

J2 Untuk menampilkan jawaban B 

J3 Untuk menampilkan jawaban C 

Soal1 Untuk menampilkan soal pertama 

Soal2 Untuk menampilkan soal kedua 

Soal3 Untuk menampilkan soal ketiga 

Soal4 Untuk menampilkan soal keempat 
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c. Menu Nama hewan 

Event sheet untuk Menu Nama Hewan bisa dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4. 4 Event Sheet Mneu Hewan 

Tabel 4. 4 Keterangan Event Sheet Menu Hewan 

Group Keterangan 

soalgmbr Untuk menampilkan soal pertama 

Soalgmbr2 Untuk menampilkan soal kedua 

Soalgmbr3 Untuk menampilkan soal ketiga 

Soalgmbr4 Untuk menampilkan soal keempat 

 

d. Menu Nama Buah 

Event sheet untuk Menu Nama Buah bisa dilihat pada Gambar 4.5 
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Gambar 4. 5 Event Sheet Menu Nama Buah 

Tabel 4. 5 Keterangan Event Sheet Menu Nama Buah 

Group Keterangan 

Soalfruit1 Untuk menapilkan soal fruit yang pertama 

Soalfruit2 Untuk menapilkan soal fruit yang kedua 

Soalfruit3 Untuk menapilkan soal fruit yang ketiga 

Soalfruit4 Untuk menapilkan soal fruit yang keempat 

Soalfruit5 Untuk menapilkan soal fruit yang kelima 

Soalfruit6 Untuk menapilkan soal fruit yang keenam 

Soalfruit7 Untuk menapilkan soal fruit yang ketujuh 

Soalfruit8 Untuk menapilkan soal fruit yang kedelapan 

Soalfruit9 Untuk menapilkan soal fruit yang kesembilan 

Soalfruit10 Untuk menapilkan soal fruit yang kesepuluh 

Soalfruit11 Untuk menapilkan soal fruit yang kesebelas 

Soalfruit12 Untuk menapilkan soal fruit yang keduabelas 

Soalfruit13 Untuk menapilkan soal fruit yang ketigabelas 
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e. Menu Vocabulary 

Event sheet untuk Menu Vocabulary bisa dilihat pada Gambar 4.6 

 

Gambar 4. 6 Event Sheet Menu Vocabulary 

Tabel 4. 6 Keterangan Event Sheet Menu Vocabulary 

Group Keterangan 

Lvl4soal1 Untuk menapilkan Vocabulary yang pertama 

Lvl4soal2 Untuk menapilkan Vocabulary yang kedua 

Lvl4soal3 Untuk menapilkan Vocabulary yang ketiga 

 

4.2.3 Tampilan Game 

Implementasi game “Edukasi Bahasa Mandarin untuk Umum” ini menggunakan 

construct 2. Perancangan game “Edukasi Bahasa Mandarin untuk Umum” dimulai 

dari menu utama, yang terdiri dari 5 menu dan exit, bisa dilihat pada Gambar 4.7: 
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Gambar 4. 7 Lay Out Menu Awal dari Game 

Game “Edukasi Bahasa Mandarin Dasar untuk Umum” dirancang dibuat 5 Menu 

yang berbeda yaitu Menu Matematika, Menu Parafrasa, Menu Nama Hewan, 

Nama Buah, dan Vocabulary. 

Menu Matematika tentang pengoperasian matematika dengan menggunakan huruf 

mandarin. Layout untuk Menu Pengoperasian Matematika bisa dilihat pada 

Gambar 4.8: 
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Gambar 4. 8 Lay Out Pengoperasian Matematika 

Untuk tampilan soal perkalian bisa dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4. 9 Lay out soal perkalian 

 

 

Untuk tampilan soal penjumlahan bisa dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4. 10 Lay out soal penjumlahan 

 

Untuk tampilan soal pengurangan bisa dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4. 11 Lay out soal pengurangan 

 

Untuk tampilan soal pembagian bisa dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4. 12 Lay out soal pembagian 

 

Untuk tampilan Game Over bisa dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4. 13 Lay out Game over Matematika 
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Untuk tampilan Jawaban Benar bisa dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4. 14 Lay out Jawaban Benar 

 

Lay out Menu Parafrasa berisi kalimat sehari-hari bisa dilihat pada Gambar 4.15 

 

Gambar 4. 15 Lay out Menu Parafrasa 
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Lay out Menu Parafrasa setelah diisi jika benar maka akan keluar notifikasi benar 

dan jika salah maka akan keluar notifikasi silang serta pembenarannya bisa dilihat 

pada Gambar 4.16 

 

Gambar 4. 16 Lay out Menu Parafrasa setelah di isi 

Lay out Menu Nama Hewan berisi 3 pilihan jawaban bisa dilihat pada Gambar 

4.17 
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Gambar 4. 17 Lay out Menu Nama Hewan 

 

Lay out Menu Nama Hewan jika salah maka akan keluar notifikasi silang bisa 

dilihat pada Gambar 4.18 

 



38 

 

Gambar 4. 18 Lay out Nama Hewan Jika salah 

 

Lay out Menu Nama buah berisikan 13 macam buah bisa dilihat pada Gambar 4.19 

 

Gambar 4. 19 Lay Out Nama Buah 

Lay out Menu Nama jika benar maka akan hilang dari tampilan bisa dilihat pada 

Gambar 4.20 
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Gambar 4. 20 Lay out Nama Buah jika benar 

Lay out Menu Nama jika salah maka akan muncul notfikasi salah bisa dilihat pada 

Gambar 4.21 

 

Gambar 4. 21 Lay out Nama Buah jika salah 
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Lay out Vocabulary berisikan 3 kolom jawaban bisa dilihat pada Gambar 4.22 

 

Gambar 4. 22 Lay out Vocabulary 

Lay out Vocabulary setelah diisi jika benar maka jawaban berubah menjadi hijau 

dan salah akan bewarna salah beserta pembetulannya bisa dilihat pada Gambar 4.23 
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Gambar 4. 23 Lay out Vocabulary setelah di isi 

 

4.3 Pengujian Game 

Pengujian Game yang dilakukan pada skripsi ini menggunakan uji 

wawancara dengan mengacu kelebihan game, kekurangan, saran, 

kemudahan bermain. Sampel dari pengujian ini adalah 2 orang tua, 2 

mahasiswa, 2 siswa SMP dan 2 siswa SD. 

4.3.1 Profile dari responden 

Sampel uji game ini  sebanyak 8 orang, yang meliputi 2 orang tua, 2 

mahasiswa, 2 siswa SMA, 2 siswa SMP dan 2 siswa SD. 

4.4 Hasil Wawancara 

 Jumlah total sampel yang diambil dari 8 populasi yaitu 4 sampel, alat 

pengambilan sampel secara acak menggunakan undian. Peneliti memilih 

sampel hingga jumlah sampel terpenuhi 4 sampel, hasil jumlah sampel yang 

diambil terdiri 1 orang dewasa bernama Lilis, 1 mahasiswa bernama Aji, 1 

anak SMA bernama Garry, dan 1 anak SD bernama Valen. 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil 4 sampel dari 8 populasi 

untuk menyimpulkan hasil wawancara: 

Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 100% 

dari mereka belum pernah memainkan game bahasa mandarin ini 
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Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 100% 

dari mereka mengatakan menyukai game bahasa mandarin ini 

Dari jawban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 75% dari 

mereka mengatakan jika masih ada kekurangan digame ini, rata-rata 

menjawab masih perlu dikembangan backround atau penampilannya. 

Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 50% 

dari mereka masih kesuiltan memainkan game ini, karena harus dipandu 

menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu (dicombine bahasa 

Indonesia dan Mandarin) 

Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 100% 

dari mereka mengatakan bahwa game ini membantu dalam proses belajar. 

Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 100% 

dari mereka memberikan saran pada game ini agar nama hewan dan buah 

diperbanyak lagi, lebih smooth dari segi design, gambar lebih menarik lagi. 

Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 100% 

dari mereka mengatakan lebih memahami bahasa mandarin setelah bermain 

game ini 

Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 100% 

dari mereka mengatakan kelebihan game ini yaitu isinya menarik terdapat 

soal yang bervariasi 

Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 100% 

dari mereka mengatakan setuju agar metode belajar bahasa mandarin lewat 

buku diganti lewat aplikasi game ini karena lebih efektif dan menarik 
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Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 100% 

dari mereka mengatakan jika lebih menyenangkan belajar bahasa mandarin 

lewat aplikasi ini karena bisa belajar dan juga bermain 

Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 100% 

dari mereka mengatakan dengan memainkan game ini, kemampuan dan 

pengetahuan bahasa mandarin dapat meningkat tetapi harus secara bertahap 

Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 100% 

dari mereka mengatakan dengan memainkan game ini kecerdasan dan 

pengetahuan orang akan bertambah 

Dari jawaban hasil wawancara 4 sampel diatas, disimpulkan bahwa 75% 

dari mereka mengatakan bahwa game bahasa mandarin ini tidak 

mengganggu aktifitas mereka asalkan dapat membatasi diri saat bermain 

  


