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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Pada bab implementasi karya ini dijelaskan tentang rangkaian proses 

pembuatan game dari tahap produksi sampai tahap pasca produksi. Berikut 

merupakan penjelasan secara rinci tahap produksi dan tahap pasca produksi. 

 

4.1 Produksi 

Proses produksi game "Engklek dengan Puzzle Matematika" ini dimulai dari 

pembuatan Assets yang terdiri dari, desain karakter, desain environment, dan 

desain tipografi. Selain itu terdapat komposisi suara, desain interface, desain 

gameplay, prototype, storyboard dan sebagainya. 

 

4.1.1 Pembuatan Assets 

Sebuah game yang baik diperlukan assets agar menjadi game yang menarik 

dan dapat dimengerti orang. Pembuatan assets meliputi berbagai tahapan, yaitu:  

1. Desain karakter Uli 

Sebuah karakter sangat dibutuhkan di dalam game, tanpa karakter maka 

sebuah game tidak akan jalan. Karakter dibutuhkan untuk memperjelas 

maksud konsep dan isi cerita didalam game, agar menjadi game yang baik 

dan dipahami oleh seseorang. Di dalam game ini, penulis membuat 4 

karakter yang nantinya akan dapat dipilih player dengan bebas. 4 karakter 

tersebut meliputi : karakter Uli, karakter Lia, karakter Dana, dan karakter 
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Zaza. Dalam mendesain beberapa karakter ini, terdapat beberapa tahapan 

antara lain: Sketsa karakter, Clean Up, Siluet, Coloring, dan Final Sprite. 

a. Sketsa Karakter Uli 

Karakter Uli adalah karakter yang berani, ceria dan selalu semangat. 

Sehingga bajunya dirancang berwarna merah. Lalu penulis memberikan 

rok yang bermotif bunga, agar kesan ceria pada diri Uli terlihat. Di sini 

penulis menggunakan software SAI pada sketsa 4 karakter. 

 

Gambar 4.1 Sketsa Karakter Uli 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
b. Clean Up 

Clean Up pada karakter Uli berfungsi sebagai mempertegas garis-garis 

sketsa, sehingga terlihat karakter yang sebenarnya. 

 

Gambar 4.2 Clean Up Karakter Uli 
(sumber : Olahan Penulis) 
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c. Siluet 

Gaya siluet ini digunakan untuk membentuk tubuh seseorang atau bentuk 

pakaian yang digunakannya. Selain itu juga mempermudah para 

illustrator dalam membentuk karakter yang diinginkannya. 

 

Gambar 4.3 Siluet Karakter Uli 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
d. Coloring 

Pada tahap ini, karakter sudah mulai diwarnai untuk memperjelas 

karakter tersebut. Penulis memberikan warna merah pada baju Uli karena 

Uli berkarakter berani, ceria dan selalu semangat. Sehingga merah sangat 

pas dengan karakter Uli. Di sini penulis menggunakan software Adobe 

Ilustrator untuk mempermudah pewarnaan pada karakter. 

 

Gambar 4.4 Coloring Karakter Uli 
(sumber : Olahan Penulis) 
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e. Dasar Sprite 

Pada tahap ini, penulis memisahkan bagian-bagian pada tubuh yang 

nantinya pada software construct 2.akan dapat digerakkan.  

 

 

Gambar 4.5 Dasar Sprite Karakter Uli 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
f. Final Sprite 

Setelah melakukan semua tahap-tahap awal. Maka tahap terakhir yang 

penulis lakukan adalah menggabungkan bagian-bagian yang terpisah 

menjadi satu agar bisa menjadi sprite yang akan dimasukkan pada 

software construct 2. 

 

Gambar 4.6 Final Sprite Karakter Uli 
(sumber : Olahan Penulis) 
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2. Desain karakter Lia 

a. Sketsa Karakter Lia 

Karakter Lia adalah karakter yang agak pendiam tapi juga punya 

semangat yang sama seperti Uli. Untuk memberikan kesan tertutup, 

penulis memberikan warna gelap pada bajunya. 

 

Gambar 4.7 Sketsa Karakter Lia 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
b. Clean Up 

Clean Up pada karakter Lia berfungsi sebagai mempertegas garis-garis 

sketsa, sehingga terlihat karakter yang sebenarnya 

 

Gambar 4.8 Clean Up Karakter Lia 
(sumber : Olahan Penulis) 
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c. Siluet 

Siluet pada gambar ini digunakan untuk memperjelas lekuk tubuh pada 

karakter. 

 

Gambar 4.9 Siluet Karakter Lia 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
d. Coloring 

Pada tahap ini, karakter Lia sudah mulai diwarnai untuk memperjelas 

karakter tersebut. Karakter Lia digambarkan berwarna gelap. Di sini 

penulis tetap menggunakan software Adobe Ilustrator untuk 

mempermudah pewarnaan pada karakter. 

 

Gambar 4.10 Coloring Karakter Lia 
(sumber : Olahan Penulis) 
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e. Dasar Sprite 

Pada tahap ini, penulis memisahkan bagian-bagian pada tubuh yang 

nantinya pada software construct 2.akan dapat digerakkan.  

 

 

Gambar 4.11 Dasar Sprite Karakter Lia 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
f. Final Sprite 

Setelah melakukan semua tahap-tahap awal. Maka tahap terakhir yang 

penulis lakukan adalah menggabungkan bagian-bagian yang terpisah 

menjadi satu agar bisa menjadi sprite yang akan dimasukkan pada 

software construct 2. 

 

Gambar 4.12 Final Sprite Karakter Lia 
(sumber : Olahan Penulis) 
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3. Desain karakter Dana 

a. Sketsa Karakter Dana 

Dana adalah karakter yang baik. Untuk memberikan kesan baik maka 

baju dan topinya berwarna biru. 

 

Gambar 4.13 Sketsa Karakter Dana 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
b. Clean Up 

Sama seperti karakter yang sebelumnya. Clean up berfungsi sebagai 

mempertegas gari-garis sketsa dan menghapus garis-garis halus. 

 

Gambar 4.14 Clean Up Karakter Dana 
(sumber : Olahan Penulis) 
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c. Siluet 

Siluet pada gambar ini digunakan untuk memperjelas lekuk tubuh pada 

karakter. 

 

Gambar 4.15 Siluet Karakter Dana 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
 

d. Coloring 

Sesuai dengan karakter pada diri Dana yang baik, maka penulis 

memberikan warna biru, yang terkesan tenang seperti air. 

 

Gambar 4.16 Coloring Karakter Dana 
(sumber : Olahan Penulis) 
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e. Dasar Sprite 

Pada tahap ini, penulis memisahkan bagian-bagian pada tubuh yang 

nantinya pada software construct 2.akan dapat digerakkan.  

 

Gambar 4.17 Dasar Sprite Karakter Dana 
(sumber : Olahan Penulis) 

 

f. Final Sprite 

Setelah melakukan semua tahap-tahap awal. Maka tahap terakhir yang 

penulis lakukan adalah menggabungkan bagian-bagian yang terpisah 

menjadi satu agar bisa menjadi sprite yang akan dimasukkan pada 

software construct 2. 

 

Gambar 4.18 Final Sprite Karakter Dana 
(sumber : Olahan Penulis) 
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4. Desain karakter Zaza 

a. Sketsa Karakter Zaza 

Zaza adalah satu-satunya karakter yang berbadan gemuk dan berwatak 

agak bandel. 

 

Gambar 4.19 Sketsa Karakter Zaza 
(sumber : Olahan Penulis) 

 

b. Clean up 

Clean up pada karakter Zaza berfungsi sebagai penghalus garis-garis, 

agar lebih jelas dan tegas sehingga karakter dapat dikenali. 

               

Gambar 4.20 Clean Up Karakter Zaza 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

c. Siluet 

Siluet pada gambar ini digunakan untuk memperjelas lekuk tubuh pada 

karakter. 

 

Gambar 4.21 Siluet Karakter Zaza 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
 

d. Coloring 

Untuk karakter Zaza yang berwatak bandel dan agak gemuk. Penulis 

membuat alis yang agak tinggi agar berkesan nakal dan baju yang 

diberikan berwarna merah. 

 

 

Gambar 4.22 Coloring Karakter Zaza 
(sumber : Olahan Penulis) 
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e. Dasar Sprite 

Pada tahap ini, penulis memisahkan bagian-bagian pada tubuh yang 

nantinya pada software construct 2.akan dapat digerakkan.  

 

Gambar 4.23 Dasar Sprite Karakter Zaza 
(sumber : Olahan Penulis) 

 

f. Final Sprite 

Setelah melakukan semua tahap-tahap awal. Maka tahap terakhir yang 

penulis lakukan adalah menggabungkan bagian-bagian yang terpisah 

menjadi satu agar bisa menjadi sprte yang akan dimasukkan pada 

software construct 2. 

 

Gambar 4.24 Final Sprite Karakter Zaza 
(sumber : Olahan Penulis) 
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4.1.2 Desain Environment 

 Setelah melakukan pembuatan assets, langkah selanjutnya adalah 

pembuatan desain environment. Environment yang diterapkan pada game brain 

puzzle ini adalah sebuah lapangan bermain yang luas dengan pegunungan sebagai 

backgroundnya, dan pohon pisang sebagai tumbuhannya.  

 

Gambar 4.25 Desain Environment pada Game 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
4.1.3 Komposisi Suara 

 Sound dibutuhkan dalam suatu game, agar game terlihat lebh hidup dan 

menarik. Penulis memakai sound yang sesuai dengan tema game yaitu fun 

edukatif. 

1. Sound Effect 

Untuk keperluan sound effect game ini, penulis menggunakan sound effect 

bertema fun. Mulai dari klik button next room, button pemilihan karakkter, button 

ketika win, dan buttom ketika lose. Sound effect ini didapatkan penulis secara free. 
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2. Sound Track 

Background sound yang akan digunakan penulis tetap dalam tema fun 

edukatif. Sound ini didapatkan oleh penulis melalui website 

www.orangefreesounds.com  yang menyediakam music secara gratis. 

 

Gambar 4.26 Website orange 
(sumber : www.orangefreesounds.com  ) 

 
 

4.1.4 Desain User Interface 

User interface terdiri dari tampilan awal game,tampilan memilih karakter, 

tampilan menu kartu, button, object, tampilan saat menang, tampilan saat kalah, 

dan  pause mode. 

1. Tampilan Awal 

Setelah mengerjakan desain awal karakter dan sprite, maka selanjutnya 

adalah membuat tampilan awal pada game. 
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Gambar 4.27 Tampilan Awal pada Game 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
Dalam gambar 4.23  adalah tampilan awal ketika memulai game. Di dalam 

tampilan awal terdapat 4 karakter anak yang sedang bermain engklek dengan 

ceria. 

2. Tampilan Memilih Karakter 

Setelah meng-klik tombol play dan terdapat scene cerita animasi, player 

dihadapkan dengan tampilan memilih karakter dan diwajibkan memilih salah 

satu karakter. 

 

Gambar 4.28 Tampilan Memilih karakter 
(sumber : Olahan Penulis) 
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3. Tampilan Menu Kartu 

Setelah player memilih karakter, player memasuki arena bermain atau disebut 

juga dengan gameplay. Di sini player akan menghadapi 3 pilihan kartu dan 

diwajibkan untuk memilih. Player akan dihadapkan dengan satu pertanyaan 

dan menjawabnya. Ketika jawaban itu berhasil. maka, player dapat 

melangkah ke depan. 

 
 

Gambar 4.29 Tampilan Menu kartu 
(sumber : Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 4.30 Tampilan pertanyaan kartu 
(sumber : Olahan Penulis) 

 

Gambar di atas merupakan tampilan ketika kartu sudah dipilih dan muncul 

kartu pertanyaan. Player harus menjawa salah satu jawaban dengan benar, 

sehingga dapat maju ke langkah berikutnya. 
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4. Tampilan Button 

Gambar 4.31 merupakan tombol-tombol yang digunakan pada game ini. 

Terdapat tombol start, lalu mengaktifkan dan meng-nonaktifkan sound, dan 

juga tombol pause. Warna yang lebih mudah menunjukkan bahwa button itu 

beluk terkena mouse, dan warna sebaliknya merupakan button yang terkena 

mouse dan diklik. 

 

Gambar 4.31 Tampilan Button 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
 

5. Tampilan Object 

a. Object Engklek 

Object ini merupakan object utama yang akan digunakan untuk bermain. 

Warna muda menunjukkan ketika engklek belum terkena player, dan 

warna gelap menunjukkan ketika engklek terkena karakter player. 

 

Gambar 4.32 Object Engklek 
(sumber : Olahan Penulis) 
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b. Kartu 

Gambar 4.33 merupakan object kartu yang akan dikeluarkan pada saat 

anak bermain engklek. Disetiap langkah yang dijalankan, satu kartu akan  

keluar dan player diwajibkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

 

Gambar 4.33 Tampilan Object kartu 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
 

c. Object Pertanyaan 

Gambar 4.34 merupakan object pertanyaan yang akan digunakan pada 

kartu. Terdapat beberapa pertanyaan sesuai dengan pilihan dan gambar 

yang akan memudahkan player menjawab pertanyaan tersebut. 

 

Gambar 4.34 Obejct Pertanyaan pada Game 
(sumber : Olahan Penulis) 
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d. Object Benar dan Salah 

Tampilan object ini merupakan tampilan yang akan keluar ketika player 

menjawab dengan benar atau salah. Tampilan ini keluar pada kartu 

pertanyaan. 

 

Gambar 4.35 Object Benar dan Salah 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
 

6. Tampilan saat Menang  

Tampilan ini akan keluar ketika player telah menjawab semua pertanyaan 

dengan benar.  

 

Gambar 4.36 Tampilan saat Menang 
(sumber : Olahan Penulis) 
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7. Tampilan saat Kalah 

Tampilan ini akan keluar ketika player salah menjawab pertanyaan 3x 

berturut-turut. 

 

Gambar 4.37 Tampilan saat Kalah 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
 

4.1.5 Desain Gameplay 

Menurut Haris Satria (2013), Gameplay adalah interaksi user dengan sebuah 

game yang akan dimainkan yang berkenaan dengan aturan bermain game, apa saja 

yang harus dipenuhi dalam permainan tersebut, dan lain-lain. 

 

Gambar 4.38 Desain Gameplay 
(sumber : Olahan Penulis) 
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4.1.6 Storyboard 

Sebuah game memerlukan storyboard sebagai penjelas jalan cerita, 

agar cerita itu jelas dan tidak melenceng kemana-mana. 

 

Gambar 4.39 Storyboard 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
 

4.1.7 Pembuatan Gameplay 
 

Setelah membuat desain-desain secara lemgkap, maka tahap selanjutnya 

adalah membuat game ini dengan menggunakan software construct 2. Berikut 

ini adalah tahapan-tahapannya. 

 

Gambar 4.40 Tampilan Awal Memasuki Game 
(sumber : Olahan Penulis) 
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Pada gambar 4.40 merupakan tampilan awal ketika memasuki game. Sprite-

sprite yang dibutuhkan untuk layout ini dimasukkan dan dijadikan satu 

folder. Lalu sprite-sprite yang telah dimasukkan, disusun sedemikan rupa 

sesuai dengan keinginan. 

 

Gambar 4.41 Tampilan Program Untuk Tombol Start 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
Pada gambar 4.41 merupakan sheet program untuk button start pada layout 

pertama. Gunanya adalah untuk membuat tombol start menjadi 2 warna. 

Ketika mouse tidak menyentuh tombol start maka warnanya adalah warna 

awal, dan ketika mouse menyentuh tombol start maka warnanya berubah 

menjadi terang dan dapat diklik menuju room berikutnya. 

 

Gambar 4.42 Tampilan Cerita Otomatis 
(sumber : Olahan Penulis) 
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Pada gambar 4.42 merupakan tampilan layout 2, yang merupakan tampilan 

cerita pada game, di sini gambar akan berubah dengan sendirinya sesuai 

dengan waktu yang telah di setting. 

 

Gambar 4.43 Tampilan program untuk layout cerita 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
Pada gambar 4.43 merupakan tampilan sheet program untuk layout cerita. Di 

sini penulis menggunakan waktu 2 detik untuk menyetting 1 cerita dari 

muncul dan menghilang, sehingga tergantikan dengan cerita lainnya. 

 

Gambar 4.44 Tampilan Layout Pemilihan Karakter 
(sumber : Olahan Penulis) 
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Pada gambar 4.44 merupakan tampilan layout untuk pemilihan karakter. 

Seperti pada awalnya, desain-desain yang telah dilakukan dimasukkan 

construct untuk dijadikan sprite. Lalu diatur sesuai dengan yang diinginkan. 

  
 

Gambar 4.45 Tampilan Program untuk layout Pemilihan Karakter 
(sumber : Olahan Penulis) 

 

Pada gambar 4.45 merupakan sheet program untuk layout pemilihan karakter. 

Pada sheet ini, penulis menggunakan sprite karakter sebagai button untuk 

masuk ke room berikutnya. Lalu, sebagai pengganti button, maka penulis 

menggunakan 2 sprite yang berbeda untuk 1 karakter agar ketika mouse 

menyentuh karakter yang dituju, maka animasinya berubah. Sehingga terlihat 

mouse sedang memilih yang diinginkan. 
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Gambar 4.46 Tampilan Layout Gameplay 

(sumber : Olahan Penulis) 
 

Pada gambar 4.46 merupakan layout gameplaynya, di sini sudah ada kartu 

dan karakter. Pada kotak biru muda itu merupakan sebuah variable nyawa 

yang ketika player salah menjawab, maka hatinya berkurang 1 buah dan 

begitu seterusnya. Jika hatinya habis semua, maka player akan berpindah 

pada room lose. 

 

 
Gambar 4.47 Tampilan Program untuk layout Gameplay 

(sumber : Olahan Penulis) 
 

Paada gambar 4.47 merupakan sheet program dari layout gameplay, dari 

memosisikan karakter, hingga mengeluarkan kartu pertanyaan berikutnya jika 
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benar. Jika salah, player diberi kesempatan 3x sesuai dengan jumlah hati. 

lalu, jika salah terus maka player akan dibawa ke room lose. 

 

4.1.8 Aturan Main 

Pada saat bermain, player akan dihadapkan oleh sebuah layout pada 

bagian awal yang menjelaskan bahwa versi engklek dalam game ini 

merupakan versi yang dibuat sendiri oleh penulis. Dibuat demikian agar 

player tidak bingung dan tidak membandingkan dengan versi yang telah lama 

ada. 

1. Setelah melihat jalan cerita, maka player akan dihadapkan oleh layout 

pemilihan karakter, dan player diharuskan memilih salah satu karakter. 

2. Setelah memilih salah satu karakter, maka player memasuki layout 

gameplay, dan memilih kartu yang tidak terkunci. 

3. Lalu, player akan dihadapkan dengan sebuah pertanyaan dan diharuskan 

menjawab dengan benar. 

4. Jika player menjawab dengan benar maka karakter yang dipilih akan 

maju selangkah kedepan. Seterusnya hingga player naik level dan 

menang. 

 

4.1.9 Hasil Perancangan Final 

Setelah menyelesaikan langkah - langkah pembuatan gameplay, maka 

tahap selanjutnya adalah mengekspor hasil game agar dapat dimainkan di pc 

maupun andorid. 
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Gambar 4.48 Tampilan Eksport Cerita 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
4.2 Pasca Produksi 

Pasca produksi adalah tahap dimana game telah selesai dibuat. Pada tahap 

ini dilakukan pembuatan kemasan game dan kegiatan publikasi. 

1. Kemasan 

Game yang sudah jadi ini disimpan (burning) pada kepingan CD. Setelah itu, 

kepingan CD dimasukkan dalam CD-Case. Agar kepingan CD dan CD-Case 

tidak terkesan sederhana, maka dibuatlah desain untuk label CD dan cover 

case dengan sketsa seperti terlihat pada gambar 4.49 dan 4.50  

a. Desain Label CD 

 

Gambar 4.49 Sketsa Label CD 
(Sumber:  Olahan Penulis) 
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b. Desain Cover Case 

 
 

Gambar 4.50 Desain Cover Case 
(Sumber:  Olahan Penulis) 

 
 

2. Publikasi 

Kegiatan publikasi meliputi play testing di pameran, pembuatan poster, 

promosi di media sosial serta pembuatan merchandise berupa sticker. Berikut 

adalah hal-hal yang terkait dengan pembuatan poster dan pembuatan 

merchandise. 

a. Poster 

 
 

Gambar 4.51 Sketsa Poster 
(Sumber:  Olahan Penulis) 
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b. Sticker 

 

Gambar 4.52 Sticker 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
 

4.2.1 Play Testing 

Play testing dilakukan kepada anak-anak untuk mengetahui apakah game ini 

sudah layak dan mengetahui kekurangan dan kelebihan game ini. 

 

Gambar 4.53 Anak-anak sedang mencoba bermain 
(sumber : Olahan Penulis) 

 
Setelah melakukan play testing kepada anak-anak, diketahui kekurangan 

dalam game ini terletak pada segi animasinya yang kurang. Dan kelebihannya 

adalah anak-anak merasa tertantang dengan pertanyaan yang ada. 

 


