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Abstract
Humans currently spend 3 billion worth of time per week playing video games. Most of these games are
purely for entertainment, but use video games for education also expanded dramatically. If only a
fraction of the time spent to playing video game could be used to studying something else, then it can be
changing ones perspective about video game. In here, I was studying about RPG game and development
an idea to use that genre as a way to studying province in Indonesia. I designing a prototype game called
"Mari Mengenal Provinsi Di Indonesia" to see if video games really can be used to studying province in
Indonesia. This prototype is a RPG game, with main focus on RPG game feature. According to survei that
I conduct, this prototype can meet requirement of this research.
Keywords: Video Game, UNITY, RPG
Abstrak
Umat manusia saat ini menghabiskan waktu setara dengan 3 miliar jam dalam satu minggu untuk bermain
video game. Kebanyakan game tersebut ditujukan murni untuk hiburan, tapi menggunakan video game
untuk edukasi juga mengalami perkembangan yang pesat. Jika saja sebagian waktu yang dihabiskan
untuk memainkan video game tersebut dapat digunakan untuk mempelajari suatu hal, maka hal itu bisa
mengubah pandangan seseorang tentang video game. Disini penulis mempelajari tentang game RPG dan
mengembangkan ide untuk menggunakan genre game tersebut sebagai sarana untuk mengenal provinsi
yang ada di Indonesia. Penulis merancang sebuah prototype game bernama "Mari Mengenal Provinsi Di
Indonesia" untuk melihat apakah game benar-benar dapat digunakan untuk mengenal provinsi yang ada di
Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengembagan prototype game ini adalah Software
Development Life Cycle (SDLC) Waterfall dimulai dari analisis, perancangan, pembuatan, pengujian dan
pemeliharaan. Prototype game ini merupakan sebuah game bergenre RPG, dengan fokus utama pada
fitur-fitur game RPG. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, prototype game yang dihasilkan berhasil
memenuhi hasil yang diinginkan.
Kata kunci: Video Game, UNITY, RPG

1. PENDAHULUAN
Game atau permainan memang menjadi salah satu hiburan yang mengasyikkan dan menarik, bukan hanya
bagi anak-anak dan remaja, hingga orang dewasa pun masih memainkan game. Dengan berkembangnya
dunia teknologi banyak game-game baru yang bermunculan dan grafis yang fantastis, suatu game yang
memiliki grafis yang baik tentu dibarengi dengan game engine yang baik pula. Ada banyak game engine
yang bisa kita temukan mulai dari yang gratis hingga ke game engine premium. Salah satu game engine
yang bisa digunakan secara gratis adalah Unity. Di dalam dunia game kita bisa menemukan berbagai
macam genre game, salah satunya adalah Game ber-genre RPG yang merupakan suatu game dimana
game tersebut seperti dunia imaginasi. Selain game RPG ada pula game yang bisa digunakan sebagai
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media edukasi. Materi game yang baik dan mudah dikenali masyarakat di Indonesia sendiri bisa kita
dapatkan dari lingkungan sekitar, yaitu informasi umum yang ada di Indonesia sendiri. Berdasarkan dari
keadaan geografis Indonesia, Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau yang menjadikan Indonesia
sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di Dunia. Merujuk data dari Badan Pembinaan Hukum
Nasional tahun 2015, luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km 2 yang terdiri dari 2,01 juta km2
daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia saat ini
memiliki 34 Provinsi yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Dikarenakan hal ini Indonesia menjadi
Negara yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, maupun sumber daya yang berlimpah.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Video Game
Game atau permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang
menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius dengan tujuan refreshing[1]. Sedangkan
video game adalah game elektronik yang melibatkan interaksi dengan user interface untuk menciptakan
visual feedback di dalam perangkat video seperti layar TV atau monitor PC.
2.1.1 Jenis Game
Jenis-jenis game atau biasa disebut dengan genre, suatu genre game memperlihatkan gambaran kasar dari
suatu game tertentu. Adapun genre-genre game tersebut adalah sebagai berikut:
1. Role-Playing Game
2. Advanture Game
3. Platformer Game
4. Shooter Game
5. Action Game
6. Strategy Game
7. Simulation Game
8. Sport Game
9. Puzzel Game
10. MMO Game
2.1.2 Game RPG
Dalam referensi [2] Game RPG adalah sebuah permainan dimana pemain memiliki, memerankan, dan
mengontrol tokoh-tokoh tertentu untuk menjalankan sebuah misi atau cerita. Dan dalam [3] Role Playing
Game (RPG) adalah salah satu jenis game pilihan karena berisi unsur-unsur cerita yang kompleks serta
seni peran yang membuat user merasa seperti menjadi tokoh yang diperankannya dalam game tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa game RPG adalah sebuah permainan dimana pemain memiliki,
memerankan, dan mengontrol tokoh-tokoh tertentu untuk menjalankan sebuah misi atau cerita yang
kompleks, yang akan membuat pemain merasa seperti menjadi tokoh yang diperankannya di dalam game
tersebut.
2.2 Provinsi di Indonesia
Kata provinsi berasal dari kata dalam bahasa Latin "provincia" (tunggal; provinciae untuk jamak), yang
berarti daerah kekuasaan. Kemungkinan kata tersebut terdiri atas kata-kata "pro" (di depan atau atas
nama) dan "vincia" (dihubungkan) atau "vincere" (menang atau mengendalikan). Sehingga, provincia
adalah suatu wilayah teritorial yang dikendalikan oleh seorang pejabat Romawi atas nama pemerintahnya.
Indonesia merupakan Negara yang luas dan kaya akan keragaman aspek keruangan. Menurut data terbaru
dari Badan Informasi Geospacial (BIG), Indonesia memiliki 13.466 pulau. Di antara jajaran pulau
tersebut, terdapat lima pulau terbesar seperti: Pulau Irian Jaya (Papua), Pulau Kalimantan, Pulau
Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Selain pulau tersebut, masih ada kelompok pulau lain yang
memiliki luas wilayah yang lebih kecil, seperti Kepulauan Nusa Tenggara serta Kepulauan Maluku[4].
Secara administratif menurut UU RI Nomor 20 TAHUN 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan
Utara membuat Provinsi yang ada di Indonesia menjadi berjumlah 34 Provinsi.
2.3 Alat Bantu Pemodelan Sistem Aplikasi
2.3.1 Flowchart
Untuk menggambarkan sebuah algoritma yang terstruktur dan mudah dipahami oleh orang lain, maka
dibutuhkan alat bantu yang berbentuk diagram alir (flowchart). Flowchart menggambarkan urutan logika
dari suatu prosedur pemecahan masalah, sehingga flowchart merupakan langkah-langkah penyelesaian
masalah yang dituliskan dalam simbol-simbol tertentu[5].
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Adapun dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan flowchart program karena flowchart program
dapat menjelaskan keterangan lebih rinci tentang langkah-langkah dari proses program.
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bagan alir (flowchart) adalah
langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara membuat skema penggambaran dari
algoritma atau proses.
2.3.2 Use Case Diagram
Diagram use case (use case diagram) merupakan salah satu diagram untuk memodelkan aspek perilaku
sistem. Masing-masing diagram use case menunjukkan sekumpulan use case, aktor dan hubungannya.
Diagram use case adalah penting untuk memvisualisasikan, men-spesifikasikan, dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Diagram-diagram use case merupakan pusat pemodelan
perilaku sistem, subsistem, dan kelas.
Use case pada dasarnya merupakan unit fungsionalitas koheren yang diekspresikan sebagai transaksitransaksi antara actor dan sistem[6]. Kemudian juga Use case Diagram merupakan pemodelan untuk
kelakuan sistem informasi yang akan dibuat[7].
Maka dapat diambil kesimpulan bahwa use case diagram merupakan suatu pemodelan yang
menggambarkan fungsionalitas dan persyaratan - persyaratan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem
yang sedang dibangun.
2.3.3 Activity Diagram
Dalam referensi [8] Diagram aktivitas merupakan diagram UML yang mendemonstrasikan urutan
aktivitas mulai dari awal hingga selesai menunjukkan alur pilihan yang ada pada perkembangan kejadian
yang terdapat di dalam aktivitas. Dalam [9] Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas
dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin
terjadi, dan bagaimana mereka berakhir.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Activity diagram merupakan alat pemodelan atau diagram yang
menggambarkan aliran kerja suatu sistem.
2.4 Alat Bantu Pengujian Aplikasi
2.4.1 Black Box
Black box merupakan metode pengujian berbasis spesifikasi kebutuhan dan di dalam black box testing,
kita tidak perlu memeriksa kode dari sebuah aplikasi. Pengujian black box murni dilakukan dari sudut
pandang pengguna yang hanya mengetahui cara untuk melakukan input dan memprediksi output.
Pengujian black box memiliki peran penting dalam pengujian aplikasi, karena pengujian ini membantu
memberikan kesimpulan dari kemampuan fungsionalitas sebuah aplikasi. Pengujian black box dilakukan
berdasarkan kebutuhan pengguna sehingga setiap kebutuhan yang tidak sesuai atau belum selesai dapat
dengan mudah dideteksi [10]. Dan dalam [11] Pengujian Black Box berfokus pada spesifikasi
fungsionalitas dari perangkat lunak. Tester dapat dengan mudah mendefinisikan kumpulan kondisi input
dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsionalitas program. Sehingga penulis dapat
menyimpulkan bahwa pengujian black box adalah sebuah pengujian yang berfokus pada fungsionalitas
suatu perangkat lunak sehingga pengujian ini tetap bisa dilakukan meskipun seseorang sama sekali tidak
memahami koding yang ada pada perangkat lunak tersebut.
2.5 Alat Bantu Pengembangan Aplikasi
2.5.1 Unity 3D
Unity atau lebih sering disebut Unity 3D adalah salah satu game engine yang digunakan untuk membuat
game 2D ataupun 3D. Unity banyak digunakan oleh pemula yang baru belajar membuat game dan
developer indie yang baru terjun ke dalam bisnis game. Unity memakai 3 bahasa pemrograman yaitu:
JavaScript, Boo Script, dan C#.
2.5.2 Adobe Photoshop
Adobe Photoshop adalah salah satu software untuk mengolah foto ataupun gambar, dengan adobe
photoshop kita dapat memperbaiki dan mempercantik foto yang ingin kita cetak dengan menambahkan
efek dalam foto tersebut, sehingga foto yang biasa menjadi sebuah foto dengan tampilan yang berbeda
dan menarik [12].
Adobe Photoshop adalah salah satu perangkat lunak canggih yang dapat digunakan untuk membuat,
menyunting dan memanipulasi tampilan termasuk mengoreksi warna dan memberikan efek tampilan atas
sebuah gambar atau photo [13].
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Kesimpulannya, dengan Photoshop user dapat mengedit foto/gambar dengan berbagai tools yang sudah
disediakan. Adobe Photoshop adalah aplikasi editor citra yang dibuat oleh Adobe Systems yang
dikhususkan untuk mengedit foto/gambar dan pembuatan efek.
2.6 Penelitian Sejenis
Berikut beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan penelitan yaitu:
a. Fiqih Hana Saputri, Dian Pratiwi (2016) dalam jurnal berjudul “Pembuatan Game RPG “Roro
Jonggrang” Dengan RPG Maker MV”. 1. Dengan adanya perkembangan zaman, game ini dirancang
untuk membantu masyarakat dalam mengenal sejarah kebudayaan Indonesia. 2. Game ini masih
perlu dikembangkan lagi untuk bisa mengetahui manfaatnya bagi. Penggunanya.
b. Anthonius Teddy Christianto (2014) dalam jurnal berjudul “Pembuatan Game Tactical RPG “Legend
of Fantasia” ”. Berdasarkan kuesioner yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1. Game
tersebut memiliki fitur-fitur yang sering ada pada game MMORPG dan Action RPG. 2. Game
tersebut memiliki desain yang muda di pahami. 3. Game tersebut memiliki fitur yang menarik.
c. Erwin, Florensa Rosani Purba (2013) dalam jurnal berjudul “Pembuatan Game RPG “True Destiny”
menggunakan RPG Maker VX”. Setelah dilakukan pengujian terhadap 34 tester berusia antara 19-24
tahun, yang masing-masing merupakan orang yang pernah bermain game, didapatkan hasil bahwa
game tersebut memiliki tingkat kesulitan yang cukup dan visual game yang menarik, serta
pemakaian musik dan efek yang sudah cukup sesuai dengan peta event yang ada di dalam storyboard.
Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa game RPG merupakan game yang cukup
diminati oleh masyarakat sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai media informasi.
3. Metode Penelitian
Bagian ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.
3.1 Kerangka Kerja Penelitian
Untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja
(framework) yang jelas tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan
dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penelitian yang
digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian
3.2 Metode Perancangan Sistem
Metode Waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah pendekatan yang sistematis dan sekuensial
melalui tahapan-tahapan yang ada pada SDLC (System Development Life Cycle) untuk membangun
sebuah perangkat lunak. Penulis menggunakan model Waterfall, dikarenakan metode ini menekankan
pada sebuah keterurutan dalam proses pengembangan software. Metode Waterfall sangat tepat untuk
digunakan dalam membangun sebuah perangkat lunak yang tidak terlalu besar dan SDM yang terlibat
terbatas. Adapun model Waterfall yang digunakan seperti gambar berikut:
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Gambar 2. Model Waterfall [14]
Berdasarkan model requirement prototyping pada Gambar 2, maka dapat diuraikan pembahasan masingmasing tahap dalam model tersebut adalah sebagai berikut :
a. Requirement Definition (Penentuan Kebutuhan)
Tahap ini merupakan tahapan dimana penulis menganalisa kebutuhan sistem. Pada tahap ini juga
penulis mengumpulkan data yang diperlukan dalam pembangun sistem berupa penelitian dan studi
literatur sehingga pada tahapan ini penulis dapat menghasilkan dokumen kebutuhan user (user
requirement), degan kata lain data yang dikumpulkan adalah data yang berhubugan dengan keinginan
user dalam pembuatan sistem dan kemudian dokumen ini akan menjadi acuan sistem analis untuk
menerjemahkan kedalam bahasa pemrograman.
b. System & Software Design (Desain Sistem dan Perangkat Lunak)
Desain sistem merupakan proses desain untuk menerjemahkan kebutuhan analisa sistem ke sebuah
perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Pada tahapan ini
penulis berfokus pada pemodelan struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface dan
detail (algoritma) procedural. Proses pemodelan rancangan sistem digambarkan menggunakan STD
(State Transition Diagram) untuk menggambarkan sistem dan flowchart menggambarkan berbagai alir
aktivitas dalam sistem yang dirancang.
c. Implementation & Testing (Implementasi dan Pengujian)
Pada tahap ini, dilakukan proses coding atau pembuatan software. Pembuatan software dipecah
menjadi beberapa modul yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam
tahap ini juga dilakukan untuk memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Coding dalam
pembuatan aplikasi ini menggunakan Mono Develop yang merupakan bagian dari Unity Engine.
d. Integration & System Testing (Integrasi dan Pengujian Sistem)
Pengujian sistem merupakan tahapan dimana penulis melakukan pengujian secara keseluruhan dari
sistem. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan
kebutuhan, jika sistem sudah sesuai dengan kebutuhan maka sistem tersebut telah siap digunakan dan
jika terdapat kekurangan pada sistem ini maka sistem ini dapat diperbaiki kembali.
e. Operation & Maintenance (Operasi dan Pemeliharaan)
Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada user pasti akan mengalami perubahan. Perubahan
tersebut terjadi karena adanya kesalahan, perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan
yang baru, atau user membutuhkan pengembangan fungsional.
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4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
4.1.1 Analisis Game
Secara umum, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana cara membuat sebuah game yang dapat
mempermudah masyarakat dalam mempelajari ciri khas provinsi yang ada di Indonesia. Untuk
menunjang ketertarikan dalam game ini maka penulis membuat game ini dalam bentuk RPG yang banyak
diminati oleh berbagai kalangan. Tujuan utama dari game ini adalah menyelesaikan level sambil
menjalankan quest-quest yang berhubungan dengan ciri khas sebuah provinsi. Masing-masing level akan
berfokus pada satu provinsi sehingga quest-quest yang tersedia akan menjadi lebih terstruktur dan mudah
dipahami. Game ini dibuat dengan menggunakan Unity 2018 dan bahasa pemrograman C# pada editor.
Game yang membahas tentang provinsi-provinsi yang ada di Indonesia saat ini sangat sedikit, dan
kalaupun ada kebanyakan game tersebut merupakan game berbentuk kuis yang akan membosankan jika
dimainkan dalam waktu lama. Dalam penelitian ini penulis merancang sebuah game pengenalan provinsiprovinsi yang ada di Indonesia dengan genre RPG yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam
mengenali provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dengan lebih menyenangkan.
4.1.2 Tujuan Game
Analisis perancangan game ini terdiri dari tujuan, audients dan tools:
1. Tujuan
Game ini dibuat untuk memberikan variasi baru untuk mengenal provinsi-provinsi yang ada di
Indonesia.
2. Audients
Game ini ditujukan kepada:
a. Anak-anak
Game ini memiliki gameplay yang sederhana, sehingga anak-anak juga bisa memainkannya dengan
mudah. Dengan demikian, anak-anak juga bisa bermain game sambil sedikit mempelajari tentang
provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.
b. Remaja
Dapat digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang provinsi-provinsi yang ada di Indonesia
3. Tools
Untuk memainkan game ini, pemain memerlukan sebuah komputer atau laptop dengan sistem operasi
minimal windows 7. Interface game ini cukup sederhana sehingga pemain bisa dengan mudah
memahaminya dengan mengikuti petunjuk yang ada di dalam game.
4.1.3 Konsep Dan Cerita Game
Game ini menceritakan seorang pemuda yang terlempar ke garis dunia lain, dimana di garis dunia
tersebut terdapat hal-hal yang biasanya hanya ada di dalam karya-karya fantasi, seperti sihir dan monster.
Di dunia tersebut, keadaan negara Indonesia sangat memprihatinkan karena sebagian besar wilayahnya
telah di kuasai oleh monster.
Dalam game ini pemuda tersebut bertugas untuk merebut kembali wilayah yang telah di kuasi monster.
Wilayah-wilayah tersebut merupakan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, dan pemuda tersebut akan
menggunakan sumber daya dari masing-masing provinsi untuk berusaha menyelesaikan level yang
disediakan.
1. Karakter dalam game
a. Karakter utama

Gambar 3. Karakter Utama
Karakter utama dalam game ini adalah seorang anak muda yang tiba-tiba terlempar ke Bumi di garis
dunia lain. Keadaan Bumi di garis dunia ini sedikit berbeda, karena disana terdapat monster-monster
ganas yang berusaha untuk menaklukkan Bumi. Sang karakter utama disini bertugas untuk
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menyelamatkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dengan cara mengalahkan monster-monster
itu menggunakan sumber daya yang ada dimiliki oleh masing-masing provinsi.
b. NPC (Non Player Character)

Gambar 4. NPC (Non Player Character)
NPC (Non Player Character) adalah karakter pembantu yang ada di dalam game. Karakter-karakter ini
biasanya bertugas untuk membantu jalannya cerita game dan menjadi pemicu misi yang ada di dalam
game.
c. Monster

Gambar 5. Monster
Monster merupakan karakter yang menjadi musuh karakter utama di dalam game. Monster merupakan
makhluk yang muncul dari celah dimensi dan berusaha menaklukkan Bumi.
2. Level dalam game
Masing-masing level yang ada di dalam game ini mewakili setiap provinsi yang ada di Indonesia.
Masing-masing level tersebut memiliki cerita yang berkaitan dengan provinsi yang diwakilinya,
seperti menjelaskan tentang senjata tradisional, bahasa, flora & fauna, dan lain sebagainya.
4.2 Analisis Kebutuhan Game
Berdasarkan analisis sistem yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa kebutuhan mendasar yang
dibutuhkan oleh game “Mari Mengenal Provinsi di Indonesia” adalah sebagai berikut:
1. Sistem menyediakan user interface yang sederhana dan mudah dipahami.
2. Sistem menyediakan level-level yang dapat menjadi sarana untuk mempelajari ciri khas dari setiap
provinsi yang ada di Indonesia.
3. Sistem memiliki fungsi save game.
4. Sistem menyediakan gameplay yang tidak membosankan bagi pemain.
4.2.1 Pemodelan Sistem
Untuk mempermudah pemodelan sistem, maka digunakan beberapa alat bantu pemodelan sistem sebagai
berikut:
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1. Use Case Diagram
Berikut ini adalah gambaran use case diagram game Mari Mengenal Provinsi di Indonesia secara
keseluruhan. Use case diagram ini menggambarkan secara umum apa yang dilakukan oleh pengguna
terhadap game Mari Mengenal Provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah gambaran use case diagram
yang dimaksud:

Gambar 6. Use Case Diagram Mari Mengenal Provinsi di Indonesia

2. Activity Diagram
Activity Diagram berfungsi untuk menggambarkan proses yang terjadi dalam menggunakan Game
Mari Mengenal Provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah Activity Diagram yang diperlukan:
a. Activity Diagram Menjalankan Game
Activity Diagram ini menggambarkan aktivitas player untuk menjalankan game Mari Mengenal
Provinsi di Indonesia dan masuk ke main menu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 7
berikut:

Gambar 7. Activity Diagram Menjalankan Game
b. Activity Diagram Memilih Menu New Game
Activity Diagram ini menggambarkan aktivitas player untuk membuka halaman pilih level. Untuk
lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 8 berikut:
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Gambar 8. Activity Diagram Memilih Menu New Game
c. Activity Diagram Memilih Level
Activity Diagram ini menggambarkan aktivitas player untuk memilih dan memainkan gameplay level
yang dipilih. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 9 berikut:

Gambar 9 Activity Diagram Memilih Level
d. Activity Diagram Memilih Menu About
Activity Diagram ini menggambarkan aktivitas player untuk melihat panel about. Untuk lebih
jelasnya bisa dilihat pada gambar 10 berikut:

Gambar 10 Activity Diagram Memilih Menu About
e. Activity Diagram Memilih Menu Exit
Activity Diagram ini menggambarkan aktivitas player untuk keluar dari game Mari Mengenal
Provinsi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 11 berikut:
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Gambar 11 Activity Diagram Memilih Menu Exit
f. Activity Diagram Membuka Menu Pause
Activity Diagram ini menggambarkan aktivitas player untuk membuka manu pause dan menghentikan
game sejenak saat sedang berada di halaman gameplay. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar
12 berikut:

Gambar 12 Activity Diagram Membuka Menu Pause
g. Activity Diagram Memilih Resume
Activity Diagram ini menggambarkan aktivitas player untuk melanjutkan game yang dihentikan dan
menutup menu pause. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 13 berikut:
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Gambar 13 Activity Diagram Memilih Resume
h. Activity Diagram Memilih Exit di Menu Pause
Activity Diagram ini menggambar aktivitas player untuk kembali ke halaman main menu pada saat
sedang berada di halaman gameplay. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 14 berikut:

Gambar 14 Activity Diagram Memilih Exit di Menu Pause
4.3 ImplementasiSistem
Pada tahap ini penulis mengimplementasikan hasil dari rancangan yang telah dibuat pada tahap
sebelumnya. Implementasi yang dimaksud adalah proses menerjemahkan rancangan menjadi sebuah
program aplikasi.
a. Implementasi Halaman Intro
Halaman intro akan tampil setelah game “Mari Mengenal Provinsi di Indonesia” dijalankan. Halaman
intro menampilkan logo game engine yang digunakan untuk membuat game ini, dalam hal ini penulis,
dan menganimasikannya sedemikian rupa agar terlihat lebih bagus. Hasil implementasi halaman intro
bisa dilihat pada gambar 15 berikut:
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Gambar 15 Implementasi Tampilan Halaman Intro
b. Implementasi Halaman Main Menu
Pada halaman main menu dapat dilihat judul game serta beberapa tombol, yaitu tombol start yang
digunakan untuk berpindah ke halaman select level, tombol load game untuk melanjutkan progress game
yang sebelumnya telah disimpan, tombol about untuk menampilkan panel about, dan tombol exit untuk
keluar dari game. Hasil Implementasi halaman main menu bisa dilihat pada gambar 16 berikut:

Gambar 16 Implementasi Tampilan Main Menu
c. Implementasi Halaman Pilih Provinsi (Level)
Halaman ini akan tampil setelah player meng-klik tombol start yang ada di menu utama. Pada halaman ini
player bisa memilih level mana yang akan dimainkan. Untuk memainkan level selanjutnya, player harus
menyelesaikan level sebelumnya terlebih dahulu. Selain tombol untuk memilih level, di halaman ini juga
terdapat tombol back untuk kembali ke menu utama. Hasil implementasi dari halaman pilih provinsi bisa
dilihat pada gambar 17 berikut:

Gambar 17 Implementasi Tampilan Menu Pilih Provinsi
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d. Implementasi Halaman Gamplay
Halaman gameplay akan tampil setelah player memilih level yang diinginkan pada menu select level.
Pada halaman gameplay terdapat rintangan yang harus dilewati oleh player, musuh yang harus player
kalahkan, dan tentu saja misi yang harus diselesaikan oleh player. Halaman gameplay juga menampilkan
UI yang menunjukkan HP yang dimiliki oleh player.
1. Provinsi Aceh
Adapun yang dijelaskan dalam level ini adalah makanan khas aceh, tari saman, kerajinan alat musik,
dan senjata tradisional Provinsi Aceh. Adapun hasil implementasi dari Provinsi Aceh adalah sebagai
berikut:

Gambar 18 Implementasi Provinsi Aceh 1 (Deskripsi)

Gambar 19 Implementasi Provinsi Aceh 2 (Makanan Khas)
2. Implementasi Provinsi Sumatera Utara
Yang dijelaskan dalam level ini adalah deskripsi singkat tentang Provinsi Sumatera Utara, makanan
khas, tari Tor-Tor, dan senjata tradisional Provinsi Sumatera utara. Adapun hasil implementasi dari
Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
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Gambar 20 Implementasi Sumatera Utara 1 (Deskripsi)

Gambar 21 Implementasi Sumatera Utara 2 (Makanan khas)
3. Implementasi Provinsi Sumatra Barat
Adapun yang dijelaskan dalam level ini adalah deskripsi singkat mengenai Provinsi Sumatera Barat,
dan kebudayaan khas yang ada disana. Adapun hasil implementasi dari Provinsi Sumatera Barat
adalah sebagai berikut:

Gambar 22 Implementasi Provinsi Sumatera Barat 1 (Deskripsi)

© 2020 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Informatika

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Informatika
Vol 2, No. 1, Maret 2020

27

Gambar 23 Implementasi Provinsi Sumatera Barat 2
Dan berikut ini adalah contoh tampilan battle di dalam game ini:

Gambar 24 Contoh Tampilan Battle Pada Halaman Gameplay
e. Implementasi Halaman Menu Pause
Menu pause akan tampil ketika player menekan tombol Esc saat sedang berada di halaman gameplay.
Pada menu pause terdapat tiga buah tombol, yaitu tombol resume untuk melanjutkan game, tombol
save game untuk menyimpan progress game yang telah dijalankan oleh player, dan tombol Quit untuk
kembali ke halaman main menu. Hasil implementasi halaman menu pause bisa dilihat pada gambar 25
berikut:

Gambar 25 Implementasi Tampian Menu Pause
‘
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f. Implementasi Halaman About
Tampilan about berisi versi dari game yang sedang dimainkan, asset apa saja yang digunakan di
dalam game, dan juga siapa saja yang ikut berperan dalam perancangan game ini. Hasil implementasi
tampilan about dapat dilihat pada gambar 26 berikut:

Gambar 26 Implementasi Tampilan About
4.4 Pengujian Sistem
Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap program aplikasi yang telah dihasilkan. Tahapan
pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa program aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan hasil
yang diperoleh sesuai dengan konsep dasar rancangan yang dibuat.
Pengujian yang dilakukan oleh penulis pada game “Mari Mengenal Provinsi di Indonesia” meliputi
pengujian tampilan logo, pengujian main menu, pengujian halaman select level, pengujian halaman
gameplay, pengujian menu pause, pengujian tampilan about, dan pengujian tampilan konfirmasi exit.
Tahapan pengujian ini disajikan menggunakan metode Black Box dalam bentuk tabel dengan kolom
deskripsi, prosedur pengujian, masukan, keluaran yang diharapkan, hasil yang didapat, dan kesimpulan
pada tabel berikut:
Tabel 1 Pengujian Sistem Menggunakan Metode Black Box
Deskripsi

Menampilkan
Logo

Menampilkan
Main Menu

Prosedur pengujian

- Jalankan game

- Jalankan game
- Tunggu tampilan
logo selesai

Menampilkan
Select Level

- Jalankan game
- Tunggu tampilan
logo selesai
- Pilih tombol start
pada main menu

Menampilkan
Gameplay

- Jalankan game
- Tunggu tampilan
logo selesai
- Pilih tombol start
pada main menu
- Pilih salah satu

Keluaran yang
diharapkan

Hasil yang
didapat

Kesimpulan

Menampilkan
logo game
engine

Tampilan logo
game engine

Baik

Menampilkan
halaman main
menu

Tampilan
halaman main
menu

Baik

Menampilkan
halaman select
level

Tampilan
halaman select
level

Baik

- Menampilkan halaman
gameplay
- Menampilkan misi yang
ada di
halaman

- Tampilan
halaman
gameplay
- Tampilan
misi yang
ada di
halaman
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Keluaran yang
diharapkan
Gameplay

Hasil yang
didapat
Gameplay

Kesimpulan

Menampilkan
Menu Pause

- Jalankan game
- Tunggu tampilan
logo selesai
- Pilih tombol start
pada main menu
- Pilih salah satu
level yang ada pada
halaman select
level
- Tekan tombol Esc
pada keyboard saat
sedang barada di
halaman gameplay

Menampilkan
menu pause

Tampilan
menu pause

Baik

Menampilkan
panel About

- Jalankan game
- Tunggu tampilan
logo selesai
- Pilih tombol about
pada main menu

Menampilkan
panel about

Tampilan
panel about

Baik

Menutup Game

- Jalankan game
- Tunggu tampilan
logo selesai
- Pilih tombol Exit
pada main menu

Menutup game

Game tertutup

Baik

5. Kesimpulan
5.1 Simpulan
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah prototype game “Mari Mengenal Provinsi Di Indonesia” yang
dapat digunakan untuk mempelajari ciri khas provinsi yang ada di Indoneia. Dan berdasarkan survei yang
telah penulis lakukan dan lampirkan dalam berkas penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa game “Mari Mengenal Provinsi Di Indonesia” memiliki hasil akhir yang sesuai yang diharapkan
dari penelitian ini.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan dalam melakukan analisa dan hasil perancangan game ini yakni Untuk
pengembangan lebih lanjut diharapkan game “Mari Mengenal Provinsi Di Indonesia” ini dapat berbasis
mobile sehingga dapat dimainkan kapanpun dan dimanapun dan kepada para pembaca atau mahasiswa
yang berniat melakukan penelitian skripsi yang sejenis atau ingin melanjutkan penelitian ini, diharapkan
untuk menemukan solusi dari kelemahan game “Mari Mengenal Provinsi di Indonesia” ini.
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