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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 ini 

merupakan penjelasan secara rinci tahap produksi dan tahap pasca produksi. 

 

4.1 Produksi 

Proses produksi meliputi pembuatan game adventure, komponen-

komponen game seperti pembuatan karakter, desain enviroment, background 

lapangan, desain gameplay dan level, desain antarmuka (user interface), audio 

dan komposer musik. Tahapan produksi dapat dilihat sebagai berikut: 

4.1.1 Desain karakter 

 1. Karakter komodo 

          A             B                    C             D 

Gambar 4.1. Karakter Komodo, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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Pada gambar 4.1, karakter komodo ialah pemain utama dalam permainan 

ini, memakai pakaian adat khas flores, karakter ini digambarkan seperti 

orang memiliki kaki dan tangan yang menggepal atau menggegam, 

memiliki ekor dan kepala yang tak memiliki rambut. Karakter ini berada di 

setiap game seperti labirin, level 1 sampai ke level 3. Dimana setiap 

karakter komodo berada didalam area level maka memiliki pensejataan 

seperti menembak musuh-musuhnya.  

2. Karakter Pemburu 

        A         B         C          D 

Gambar 4.2. Karakter Pemburu, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.2, karakter pemburu ialah musuh dari karakter utama 

(komodo) yang dimana karakter pemburu ini memakai baju coklat dan 

bercelana pendek, janggut dan kumis, alis yang tebal, tangan yang 

menggegam, dan memakai sepatu bulat. Karakter ini berada diarea level 1, 

level 2, dan level 3, berperan sebagai pemburu komodo, memiliki senjata 

seperti tembakan untuk menebak komodo. 
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3. Karakter Kaktus 

      A       B      C     D 

 Gambar 4.3. Karakter Kaktus, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.3, karakter kaktus  ialah penghalang komodo untuk lewat, 

kaktus memiliki warna hijau, dan berduri. Karakter ini berada  di setiap 

permainan seperti diarea labirin, level 1, level 2, dan level 3. Jika karakter 

utama (komodo) terkenak kaktus 3 kali karakter utama (komodo) akan 

mati.  

4. Karakter Api 

        A   B           C        D 

Gambar 4.4. Karakter Api, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.4, karakter api ialah musuh dari karakter utama (komodo), 

karakter api memiliki warna kuning kemerahan yang berada di atas. 

Karakter ini berada diarea level 2, dan level 3, jika karakter utama 



60 

 

 

 

  

 

 

(komodo) mengijak api ini maka akan mati atau game over, jika api 

terkenak tembakan komodo maka karakter api menghilang.  

5. Karakter Ayam 

 A B   C      D 

Gambar 4.5. Karakter Ayam, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.5, karakter ayam ialah makanan karakter komodo, karakter 

ini seperti anak ayam berwarna kuning, karakter ayam ini memiliki nilai 

atau skor jika karakter utama (komodo) bertabarkan. Karakter ini diarea 

level 1, level 2 dan level 3. 

 

6. Karakter Burung 

      A     B   C  D 

Gambar 4.6. Karakter Burung, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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Pada gambar 4.6, karakter burung ialah makanan karakter utama 

(komodo),  karakter ini seperti anak burung berwarna biru, karakter 

burung ini memiliki nilai atau skor jika karakter utama (komodo) 

bertabarkan. Karakter ini diarea level 1, level 2 dan level 3.  

 7. Karakter Telur 

 A  B  C  D 

Gambar 4.7. Karakter Telur, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.7, karakter telur ialah anak dari karakter utama (komodo), 

karakter telur yang berwarna putih keabu-abuan dan memiliki bercak-

bercak hitam dicangkang telurnya. Jika karater utama mengambil telur 

maka akan mendapatkan nilai atau skor didalam permainan, telur ini 

berada diarea labirin saja. 

 

4.1.2 Desain Environment 

Environment adalah kombinasi antara suasana lingkungan seperti alam, 

peneliti menggambarkan environment seperti rumput, batu, pohon, dan rumah. 

Suasana yang di gambarkan ialah suasana perdesaan, hutan dan pantai. 
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1. Rumput 

  A        B   C       D 

Gambar 4.8. Rumput, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.8, rumput yang dibuat oleh peneliti berwarna hijau, dan berada 

diarea perdesaan dan juga hutan, rumput ini sebagai penghias gambar diarea atau 

background. 

2.  Pohon Kelapa 

A     B       C           D 

Gambar 4.9. Pohon kelapa, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.9, pohon kelapa yang dibuat oleh peneliti berwarna daun hijau, 

batang dan kelapa coklat. Berada diarea perdesaan,  hutan, dan pantai, pohon 

kelapa ini sebagai penghias gambar diarea atau background. 
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3. Pohon Tumbang 

        A        B       C     D 

Gambar 4.10. Pohon tumbang, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.10, Pohon tumbang yang dibuat oleh peneliti berwarna coklat. 

Berada diarea perdesaan, hutan, dan pantai, pohon tumbang ini sebagai penghias 

gambar diarea atau background. 

4. Pohon 

  A         B       C     D 

Gambar 4.11. Pohon, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.11, pohon yang dibuat oleh peneliti berwarna batang coklat dan 

daun hijau. Berada diarea perdesaan, dan hutan, pohon ini sebagai penghias 

gambar diarea atau background. 
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5. Pohon Cabang 

  A         B       C      D 

Gambar 4.12. Pohon, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.12, pohon cabang yang dibuat oleh peneliti berwarna batang coklat 

dan daun hijau. Berada diarea perdesaan, dan hutan, pohon ini sebagai penghias 

gambar diarea atau background. 

6. Batu 1 

    A      B      C      D 

Gambar 4.13. Batu, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.13, batu 1 yang dibuat oleh peneliti berwarna abu-abu, batu ini 

berbentuk tajam dan ada retakannya. Berada diarea perdesaan, hutan, dan pantai 

batu ini sebagai penghias gambar diarea atau background. 
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7. Batu 2 

  A  B        C       D 

 

Gambar 4.14. Batu, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.14, batu 2 yang dibuat oleh peneliti berwarna abu-abu, berbentuk 

oval. Berada diarea perdesaan, hutan, dan pantai batu ini sebagai penghias gambar 

diarea atau background. 

8. Rumah 

A       B     C  D 

Gambar 4.15. Batu, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.15, rumah yang dibuat oleh peneliti berwarna coklat, rumah ini 

digambarkan seperti rumah adat flores. Berada diarea perdesaan, rumah ini 

sebagai penghias gambar diarea atau background. 
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9. Pintu  

    A   B  C        D 

Gambar 4.16. Pintu, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.16, pintu yang dibuat oleh peneliti berwarna coklat, pintu ini 

berfungsi untuk berpinda ke tahap selanjutnya. Berada diarea perdesaan, hutan, 

dan pantai pintu ini sebagai penghias gambar diarea atau background. 

 

10. Kunci 

    A  B  C  D 

Gambar 4.17. Kunci, A: Sketsa, B: Refine, C: Siluet, D: Final. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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Pada gambar 4.17, kunci yang dibuat oleh peneliti berwarna ungu, kunci ini 

berfungsi untuk berpinda ke tahap selanjutnya. Berada diarea perdesaan, hutan, 

dan pantai pintu ini sebagai penghias gambar diarea atau background. 

 

4.1.3 Desain Gameplay 

Gameplay adalah cara tertentu di mana pemain game berinteraksi dengan 

permainan. Gameplay adalah pola yang ditetapkan melalui peraturan dalam 

permainan, plot, dan hubungan antara pemain dengan permainan di mana pemain 

mengatasi tantangan dalam game.  

1. Opening 

Opening terdapat pada background yang bergambarkan komdo, memiliki 

tompol main, tombol cara main, dan tombol keluar. Tombol keluar 

berfungsi sebagai keluar dari permainan atau menyudahi permainan. 

Tombol cara main berisi info-info permainan seperti: 

a. Info adanya game mini didalam permainan, game mini ini berada di 

awal, tangah, dan akhir game. Game mini dibuat untuk menambah 

referensi pada game permainan, dan memiliki info cara keluar dari 

permainan ini.   

b. Info memberi tahuan musuh dan makanan komodo, karakter musuh 

ialah kaktus, pemburu, dan api. Sedangkan makanannya ialah burung 

dan ayam, setiap memakan ayam dan burung maka pemain akan 
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mendapatkan skor dan nilai, juga karakter musuh yaitu api dan 

pemburu jika di tembak oleh komodo.  

2. Game mini 

Game mini adalah tambahan permainan yang dimana permainan ini 

mencari jalan keluar dari area labirin, musuh dari permainan ini ialah 

waktu, permainan ini memiliki penghalang yaitu tembok dan tambahan 

telur sebagai skor atau nilai dari permainan labirin. Game mini memiliki 

waktu 120 detik. Jika berhasil melewati game mini maka akan berlanjut ke 

game utama atau level 1. Jika kehabisan waktu maka karakter komodo 

terperangkap didalam permainan labirin dan permainan selesai atau gagal. 

3. Game Utama 

a. Level 1 diarea perdesaan, cara bermain ini karakter komodo memiliki 

makanan seperti burung dang ayam yang dimana karakter tersebut 

memiliki skor atau nilai. Karakter komodo harus waspada dengan 

karakter pemburu karena memiliki senjata, jika terkenak senjata 

pemburu maka komodo akan langsung mati dan permainanpun selesai 

atau gagal, jika komodo yang menembak duluan maka pemburu mati 

atau menghilang dari permainan dan pintu akan ada jika pemburu atau 

musuh habis maka akan ketahap spermainan selanjutnya (gambar 

4.18). 
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Gambar 4.18. Area Level 1 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

b. Level 2 diarea hutan, cara bermain sama dengan level sebelumnya, 

tapi disini tak memiliki karakter ayam dan burung sehingga tak 

memiliki tambahan skor atau nilai dari permainan ini. Musuh di 

level ini ditambah seperti karater api dan kaktus (gambar 4.19). 

 

Gambar 4.19. Area Level 2 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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c. Level 3 diarea pantai, cara bermain sama dengan dilevel sebelunya, 

disini level dipersulit seperti pintu dihalang oleh kaktus dan pohon 

maka dibantu dengan gerbang yang berbentuk lingkaran berwarna 

hitam, tapi gerbang ini berfungsi 1 kali perpindahan (gambar 

4.20). 

 

Gambar 4.20. Area Level 3 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

4.1.4 Game Level 

Pada Pembuatan game ini ada 3 level, dimana ke tiga level ini akan 

dibedakan menjadi beberapa rintangan dan tingkat kesulitan. Setiap level 

memiliki tempat yang berbeda level 1 perdesaan, level 2 hutan, dan level 3 pantai. 
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1. Level 1 

Pada level ini pemain berada diarea perdesaan yang di mana berisi 

background tanah, rumput, rumah, batu, dan pohon. Level 1 musuhnya 

ialah pemburu, diarea ini komodo di berikan makan sepeti ayam dan 

burung. 

2. Level 2 

Pada level ini pemain berada diarea hutan yang di mana berisi background 

tanah, rumput, batu, dan pohon. Level 2 musuhnya ialah pemburu, api dan 

kaktus, diarea ini komodo tak di berikan makan. 

3. Level 3 

Pada level ini pemain berada diarea pantai yang di mana berisi background 

pasir, pohon, dan batu. Level 3 musuhnya ialah kaktus, api dan pemburu, 

diarea ini komodo di berikan makan seperti ayam dan burung. 

4. Level mini game 

Level ini menggunakan area berbentuk labirin, game ini adalah game 

tambahan yang harus dilewati, diarea ini ada background tanah, ruput, 

pohon, kaktus, dan batu, game ini memiliki tabahan skor atau nilai yaitu 

telur komodo. 

 

 

 



72 

 

 

 

  

 

 

4.1.5  Desain Antarmuka (User Interface) 

 

1. Tombol Main 

 

Gambar 4.21. Tombol Main 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.21, desain tombol main ini menggunakan font varsity 

playbook dikarenakan tulisan ini bisa di ingat oleh pemain dan bisa 

memainkan kembali. 

 

2. Tombol Cara Main 

 

Gambar 4.22. Tombol Cara Main 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.22, desain tombol cara main ini menggunakan font varsity 

playbook dikarenakan tulisan ini bisa di ingat oleh pemain dan bisa 

memainkan kembali. 
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3. Tombol Keluar 

 

Gambar 4.23. Tombol Keluar 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.23, desain tombol keluar ini menggunakan font varsity 

playbook dikarenakan tulisan ini bisa di ingat oleh pemain dan bisa 

memainkan kembali. 

 

4. Tampilan Score 

 

Gambar 4.24. Score 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.24, desain score ini menggunakan font varsity playbook 

dikarenakan tulisan ini bisa di ingat oleh pemain dan bisa memainkan 

kembali. 
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5. Tampilan Time 

 

 

Gambar 4.25. Time 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.25, desain sisa waktu ini menggunakan font varsity 

playbook dikarenakan tulisan ini bisa di ingat oleh pemain dan bisa 

memainkan kembali. 

6. Tombol Kanan 

 

Gambar 4.26. Tombol Kanan 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.26, desain tombol kanan ini menggunakan warna biru dan 

background kuning, diperuntukkan bagi usia 10-12 tahun. 

7. Tombol kiri 

 

Gambar 4.27. Tombol Kiri 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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Pada gambar 4.27, desain tombol kiri ini menggunakan warna biru dan 

background kuning, diperuntukkan bagi usia 10-12 tahun. 

 

8. Tombol Main lagi 

Gambar 4.28. Tombol Main Lagi 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.28, desain tombol main lagi ini menggunakan font varsity 

playbook dikarenakan tulisan ini bisa di ingat oleh pemain dan bisa 

memainkan kembali. 

 

9. Tombol Menu 

Gambar 4.29. Tombol Menu 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.29, desain tombol menu ini menggunakan font varsity 

playbook dikarenakan tulisan ini bisa di ingat oleh pemain dan bisa 

memainkan kembali. 
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10. Tombol Ya 

 

Gambar 4.30. Tombol YA 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.30, desain tombol ya ini menggunakan font varsity 

playbook dikarenakan tulisan ini bisa di ingat oleh pemain dan bisa 

memainkan kembali. 

 

11. Tombol Tidak 

Gambar 4.31. Tombol Tidak 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.31, desain tombol tidak ini menggunakan font varsity 

playbook dikarenakan tulisan ini bisa di ingat oleh pemain dan bisa 

memainkan kembali. 

 

4.1.6 Audio dan Komposer Musik 

1. Audio SFX 
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Gambar 4.32. Audio Efek 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.32, audio efek yang digunakan oleh peneliti ialah audio 

SFX yang sudah ada efek suara buat karakter utama agar permainan tak 

terlalu membosankan. 

2. Komposer Musik 

Background musik yang saya pakai, ialah mengambil dari interner yang di 

mana download background lagu free ataupun gratis. 

www.orangefreesounds.com. Nama musik Bog Creatures On the Move 

Looping sebagai background musik opening masuknya menu, Fantascape 

Looping sebagai background musik masuknya permainan labirin, dan 

Moonlight Flying Looping sebagai background musik masuknya permainan 

level 1, level 2, dan level 3. 

http://www.orangefreesounds.com/
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4.2. Publikasi 

4.2.1 Poster  

 

Gambar 4.33. Poster 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.33, poster yang telah dibuat oleh peneliti untuk 

memberitahukan dan menginformasikan kepada kalangan remaja untuk 

melestarikan satwa komodo. 
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4.2.2 Gantungan Kunci 

A      B 

Gambar 4.34. Gantungan Kunci, A: Pemburu B: komodo 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

Pada gambar 4.34, gantungan kunci desain yang telah dibuat oleh peneliti 

untuk mengapresiasi antusias remaja untuk bisa memainkan game yang telah 

dibuat peneliti. 

 

4.2.3 Mug 

Gambar 4.35. Mug 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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Pada gambar 4.35, gelas desain yang telah dibuat oleh peneliti untuk 

mengapresiasi antusias remaja untuk bisa memainkan game yang telah dibuat 

peneliti. 

 

4.2.4 Label CD 

Gambar 4.36. Label CD 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Pada gambar 4.36, label CD desain yang telah dibuat oleh peneliti untuk 

mempercantik CD yang berisi game komodo. 
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4.2.5 Desain Cover Case 

Gambar 4.37. Cover Case Bagian Depan 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

 

Pada gambar 4.37, cover case bagian depan sebagai menpercantik tempat CD 

untuk isi karya peneliti. 


