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ABSTRAK 
 
 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membuat game dengan genre puzzle 

tentang pakaian adat sebagai upaya mengenalkan budaya lokal. Hal ini dilatar 

belakangi oleh perkembangan zaman, membuat masyarakat terbawa arus 

globalisasi, sehingga membuat sedikit demi sedikit telah menjauhi dan mulai 

melupakan budaya tradisional bangsa. 

Pengaplikasian dalam game ini, mengembangkan suatu aplikasi dengan 

memanfaatkan teknologi Augmented Reality dalam penyampaian informasi di 

game genre puzzle ini. Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan 

objek nyata (marker) yang digunakan sebagai penghubung antara dunia nyata dan 

maya sebagai alat berinteraksi dengan sistem. 

Metode kualitatif karena dalam penelitian ini memerlukan data yang bersifat 

deskriptif yang berupa karakteristik pakaian adat yang ada di Indonesia, 

karakteristik dari game bergenre puzzle, Augmented Reality dan anak-anak usia 6-

8 tahun. 

Dengan dibuatnya game ini diharapkan dapat melestarikan budaya lokal 

serta menyampaikan berbagai jenis pendidikan dan pembelajaran tentang budaya 

yang menarik manfaat lainnya untuk mencoba pakaian adat yang dipilihnya secara 

visualisasi sehingga dapat dengan langsung melihat bentuk pakaian tersebut pada 

tubuhnya. 

 

Kata kunci: Game, Puzzle, Pakaian Adat, Augmented Reality, Anak-anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membuat game dengan genre puzzle 

tentang pakaian adat sebagai upaya mengenalkan budaya lokal. Hal ini dilatar 

belakangi oleh perkembangan zaman, membuat masyarakat terbawa arus 

globalisasi, sehingga membuat sedikit demi sedikit telah menjauhi dan mulai 

melupakan budaya tradisional bangsa. 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografisnya yang 

luas dan beragam. Hal tersebut menjadikan Indonesia juga memiliki kebudayaan 

yang sangat beragam. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu 

kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia dan banyak dipuji oleh 

negara-negara lain. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah 

Negara Indonesia, dengan ciri khas masing-masing daerah otomatis banyak sekali 

berbagai jenis baju adat yang dipakai oleh masing-masing suku di seluruh 

provinsi Indonesia. 

Menurut Malcolm (2009: 39) mendefinisikan busana baku (busana 

tradisional) sebagai anti- fashion, dan busana atau pakaian lebih mengacu pada 

sesuatu yang lebih netral. Sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang ingin 

meningkatkan skala sosialnya akan mengenakan “fashion” sebagai simbol 

perubahan dan kemajuan. 

http://www.azamku.com/pakaian-adat-tradisional-indonesia.html
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Nur Hudda (2013), di tengah kehidupan masyarakat yang sedang maju dan 

mengglobal masyarakat Indonesia sudah jarang menggunakan pakaian khas dari 

Indonesia. Pakaian khas seperti kebaya dipakai hanya dalam acara-acara tertentu. 

Masyarakat Indonesia menggunakan kebaya untuk pakaian sehari-hari, mereka 

lebih sering menggunakan kaos yang dikenalkan oleh orang barat. Kebanyakan 

dari masyarakat kota melupakan budaya. Hal ini mengakibatkan perhatian 

terhadap budaya menggunakan pakaian adat semakin berkurang. 

Zulkifli (2015) menuliskan, bahwa berbagai tantangan kehidupan global 

kini dihadapi oleh generasi milenial, yakni anak-anak muda dalam menjalankan 

kehidupan. Globalisasi banyak mengubah cara hidup masyarakat di dunia, 

termasuk Indonesia, dalam berbagai bidang.  

Menurut Hadiwinoto (2002: 30) untuk melestarikan budaya harus hidup dan 

berkembang di masyarakat dan pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat 

luas. Untuk itu perlu ditumbuhkembangkan motivasi untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah 

kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khasanah budaya dan 

nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat dan dikenang.  

Guna untuk menjadi media belajar yang menarik, dibutuhkan media 

alternatif dalam mengenalkan pakaian adat, yang selama ini didominasi oleh 

media cetak, yang membutuhkan minat baca tinggi. Media alternatif memiliki 

ragam bentuk salah satunya adalah game. 

 Pengenalan game ini merupakan pendekatan terhadap target market untuk 

menyampaikan informasi edukasi. Di dalam penyampaiannya harus difasilitasi 
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dengan elemen game yang tepat agar langsung tepat sasaran. Elemen yang 

dibutuhkan antara lain: game yang mudah dimainkan, sesuai dengan target 

market, mempunyai unsur menghibur (Lazzaro, 2004: 3). 

Menurut Henry (2010: 58) menyebutkan bahwa game merupakan salah satu 

media pembelajaran yang efektif. Dengan game, pemain dapat melakukan 

interaksi dan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai 

kondisi. Selama memainkan game, seseorang bisa mengikuti aturan yang ada, bisa 

juga melakukan improvisasi, belajar dari kesalahan, dan mengambil kesimpulan 

terbaik dari aksi yang dilakukan.  

Perkembangan industri game pada saat ini sangat pesat dengan berbagai 

macam jenis genre. Jenis game yang saat ini salah satunya yang digemari adalah 

game puzzle, menurut Saputra (2007: 33), puzzle adalah suatu gambar yang dibagi 

menjadi potongan-potongan gambar yang bertujuan untuk mengasah daya pikir, 

melatih kesabaran, dan membiasakan kemampuan berbagi. Selain itu, media 

puzzle juga dapat disebut permainan edukasi karena tidak hanya untuk bermain 

tetapi juga mengasah otak dan melatih antara kecepatan pikiran dan tangan. 

Meninjau dari masalah yang ada, penulis mengembangkan suatu aplikasi 

dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality dalam penyampaian 

informasi di game genre puzzle ini. Augmented Reality adalah teknologi yang 

menggabungkan objek nyata (marker) yang digunakan sebagai penghubung antara 

dunia nyata dan maya sebagai alat berinteraksi dengan sistem. Tidak seperti 

realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, namun Augmented 

Reality hanya menambahkan atau melengkapi kenyataan. Dengan menggunakan 
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perangkat keras kamera atau webcam yang digunakan untuk menangkap gambar 

yang kemudian diterjemahkan oleh aplikasi yang telah dikenalkan oleh marker 

atau penanda dan kemudian menampilkan objek yang dipasangkan dengan 

marker.  

Harapan yang dicapai dengan game genre puzzle ini, sebagai upaya 

mengenalkan budaya lokal serta menyampaikan berbagai jenis pendidikan dan 

pembelajaran tentang budaya yang menarik manfaat lainnya untuk mencoba 

pakaian adat yang dipilihnya secara visualisasi sehingga dapat dengan langsung 

melihat bentuk pakaian tersebut pada tubuhnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan: 

1. Bagaimana cara membuat game bergenre puzzle dengan Augmented Reality 

tentang pakaian adat sebagai upaya mengenalkan budaya lokal. 

2. Bagaimana cara membuat game yang dapat menvisualisasikan dan mencoba 

pakaian dalam bentuk sebenarnya. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan batasan 

masalah sebagai berikut:  

1. Membuat game bergenre Puzzle  untuk anak-anak usia 6-8 tahun. 

2. Membuat game dengan  teknologi Augmented Reality sebagai marker. 

3. Membuat game berbasis Android. 
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4. Pakaian adat yang digunakan hanya pakaian adat 6 Provinsi di pulau Jawa 

yang terdapat di buku resmi “Atlas” 

5. Game terdiri dari 2 Tokoh yang dapat dimainkan player. 

 

1.4 Tujuan   

 Tujuan yang dicapai dalam Tugas Akhir ini yaitu menghasilkan game 

puzzle tentang pakaian adat sebagai upaya mengenalkan budaya lokal dan 

memberikan informasi berkaitan dengan budaya pakaian adat di Indonesia. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam Tugas Akhir ini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu : 

1. Manfaat Praktis 

a. Memberi pengenalan kepada masyarakat tentang pakaian adat di 

Indonesia. 

b. Masyarakat mengetahui bahwa pembelajaran tentang budaya banyak     

manfaatnya. 

c. Memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Indonesia maupun 

luar negeri dengan cara yang lebih interaktif. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Game ini dapat menvisualisasikan bentuk pakaian tersebut ke dalam 

tubuhnya. 

b. Meningkatkan belajar tentang budaya Indonesia. 
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c. Game ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi program studi komputer 

multimedia khusus peminatan game animation. 



   

                                                         7  

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Game 

Pengertian game menurut beberapa ahli: 

1. Menurut Agustinus Nilwan (2004: 23) game merupakan permainan komputer 

yang dibuat dengan teknik dan metode animasi. Untuk ingin mendalami 

pengunaan animasi harus memahami pembuatan game. Dalam pembuatan 

game, maka haruslah memahami teknik dan metode animasi, sebab keduanya 

saling berkaitan. 

2. Game adalah salah satu kebutuhan sekaligus menjadi masalah besar bagi para 

pengguna komputer, hal tersebut dikarenakan untuk dapat menjalankan suatu 

game dengan nyaman, maka dibutuhkan spesifikasi komputer yang relatif 

tinggi dibanding komputer untuk penggunaan biasa (Richard, 2011: 2). 

3. Game adalah salah satu bentuk hiburan yang dapat dijadikan sebagai 

penyegar pikiran dari kepenatan akibat dari padatnya aktivitas sehari-hari 

(Fauzia, 2013: 3). 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan 

bahwa game adalah merupakan suatu program yang dirancang sedemikian rupa 

untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan manusia pada 

hiburan. Hiburan dianggap penting bagi seseorang dikarenakan dengan adanya 

hiburan akan mampu menyegarkan kembali pikiran mereka setelah disibukkan 

dengan berbagai aktivitas yang menguras tenaga dan otak. 
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2.2 Pengertian Genre Game 

Menurut Ivan C.Sibero (2008: 18), genre game adalah klasifikasi game 

yang didasari interaksi pemainnya. Visualisasi juga menjadi ukuran klasifikasi 

genre ini. Namun untuk beberapa kasus pengembangan game membuat kompilasi 

antar berbagai genre. 

 

2.3 Jenis-jenis Game 

Berikut merupakan jenis-jenis game menurut Henry (2010), yaitu: 

1. Role Playing Game (RPG) 

Role Playing Game (RPG) adalah salah satu game yang mengandung unsur 

experience atau leveling dalam gameplay tersebut. Biasanya dalam game ini 

memiliki kebebasan untuk menjelajah dunia game tersebut, dan kadang kala 

dalam beberapa game, dapat menentukan ending dari game tersebut. Game 

RPG terbagi jadi beberapa genre lagi, yaitu : 

a. Action RPG 

Seperti game RPG umumnya, tapi disini diberi unsur action, sehingga 

game tidak lagi monoton, membutuhkan keahlian dan kegesitan pemain 

dalam memainkan. Contoh game Action RPG. 

b. Turn Based RPG (TBRPG)  

Seperti game RPG pada umumnya, game ini memainkan seperti catur atau 

monopoly, karena pemain harus menunggu giliran lawan untuk 

memajukan karakter. 
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c. First Person Shooting (FPS)  

First Person Shooting (FPS) adalah game yang tembak menembak yang 

memiliki ciri utamanya adalah penggunaan sudut pandang orang pertama 

yang membuat dibelakang senjata. 

d. Role Playing Shooting (RPS) 

     RPS adalah genre baru dalam dunia game, karena dalam RPS player 

memainkan RPG layaknya game FPS dengan aksi tembak menembak. 

e. Third Person Shooter (TPS) 

     TPS adalah game yang mirip dengan FPS yaitu memiliki gameplay 

tembak menembak hanya saja sudut pandang yang digunakan dalam game 

ini adalah orang ketiga. 

2. Strategy  

Strategy adalah genre game yang memiliki gameplay untuk mengatur suatu 

unit atau pasukan untuk menyerang markas musuh dalam rangka 

memenangkan permainan. Biasanya di dalam game strategy, dituntut untuk 

mencari gold untuk membiayai pasukan. 

3. Simulation 

Simulation adalah genre yang mementingkan realisme. Segala faktor pada 

game ini sangat diperhatikan agar semirip didunia nyata. Segala nilai, 

material, referensi, dan faktor lainnya adalah berdasarkan dunia nyata. Cara 

memainkannya juga berbeda, karena biasanya kontrol yang dimiliki cukup 

rumit.  

 



10 

 

                                                                        

  

4. Racing  

Racing Game adalah game sejenis racing yang memungkinkan untuk      

mengendalikan sebuah kendaraan untuk memenangkan sebuah balapan. 

5. Action Adventure 

Action Adventure adalah game berupa petualangan seorang karakter yang 

penuh dengan penuh aksi yang akan terus ada hingga game tersebut tamat. 

6. Arcade  

Arcade game adalah genre game yang tidak terfokus pada cerita, melainkan 

hanya dimainkan “just for fun” atau untuk kejar-mengejar point/highscore. 

7. Fighting Game  

     Fighting adalah genre game bertarung. Seperti dalam arcade, pemain dapat 

mengeluarkan jurus-jurus ampuh dalam pertarungannya. Genre fighting 

biasanya one by one dalam sebuah arena yang sempit. 

8. Puzzle Game 

Puzzle adalah game yang memberikan tantangan dengan cara menjatuhkan 

atau melenyapkan sesuatu dari sisi atas ke bawah.  

 

2.4  Tahap – tahap dalam membuat Game 

Menurut Eko Nugroho (2013), tahapan membuat game dapat dilihat seperti 

berikut: 

1. Tahap Riset dan Penyusunan Konsep Dasar 

Pada tahap ini ide dasar, objektif, tema, target audience, teknologi, media 

(platform), serta berbagai batasan lain dirumuskan. Tahapan riset ini menjadi 
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sebuah tahapan krusial, berbagai elemen dasar dari sebuah game disusun di 

sini. 

2. Perumusan Gameplay 

Pada tahap ini para game designer merumuskan gameplay/gamechanic yang 

akan digunakan dalam sebuah game. Gameplay adalah pola, aturan, atau 

mekanisme yang mengatur bagaimana proses interaksi pemain dengan game 

yang diciptakan. Gameplay ini juga mengatur bagaimana seorang pemain bisa 

memenuhi objektif dari game dan mendapatkan pengalaman bermain yang 

menyenangkan. 

3. Penyusunan aset dan level desain 

Tahapan ini fokus pada penyusunan konsep dari semua karakter serta asset 

(termasuk suara/musik) yang diperlukan. Pada saat yang sama tim juga mulai 

melakukan Level Design atau pengelompokkan tingkat kesulitan serta 

berbagai asset yang tepat pada tiap level (jika ada lebih dari 1 level) agar 

game tersebut bisa menghadirkan pengalaman bermain yang optimal. 

4. Test Play 

Pada tahapan ini sebuah prototype/dummy dihadirkan untuk menguji 

gameplay serta berbagai konsep yang telah tersusun, baik dalam tiap level 

maupun secara keseluruhan, serta melakukan berbagai perbaikan yang 

diperlukan. Tahapan ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran lengkap 

bagi seluruh tim sehingga bisa memudahkan proses pengembangan 

selanjutnya. 
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5. Development 

Pada tahap ini seluruh konsep (karakter dan asset) yang sebelumnya telah 

tersusun mulai dikembangkan secara penuh, game engine mulai 

dikembangkan, dan semua elemen mulai dipadukan. 

6. Alpha/close beta Test  (UX - Initial Balancing) 

Fokus utama pada tahap ini adalah untuk mengetahui apakah semua 

komponen utama dari game telah mampu memberikan user experience seperti 

yang diharapkan sekaligus juga untuk mendeteksi adanya masalah teknis 

yang belum terdeteksi pada tahapan sebelumnya. 

7. Rilis 

Pada tahap ini game sudah siap untuk dirilis dan diperkenalkan pada target 

pemainnya. Ketika sebuah game telah dirilis untuk publik bukan berarti 

proses pengembangan selesai, mereka umumnya terus dioptimalkan/diupdate. 

Sebuah game yang baik akan memberikan pengalaman bermain yang optimal, 

sebuah proses pengembangan game yang baik juga akan memberikan 

pengalaman yang istimewa serta proses pembelajaran yang luar biasa bagi 

mereka yang terlibat di dalamnya.  

 

2.5 Puzzle Game 

Puzzle merupakan salah satu genre games yang memiliki banyak tipe dari 

sisi gameplay. National Research Council (2010: 102), mendefinisikan puzzle 

game biasanya berputar di sekitar memecahkan teka teki. Tipe dari puzzle game 
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juga bervariasi seperti tes logika, strategi, mengenali corak, pemecahan urutan, 

dan penyelesaian kata. 

Puzzle game memiliki banyak sekali jenis, yaitu logic puzzle, math puzzle, 

physics puzzle, visual puzzle, spatial puzzle, word puzzle (Rogers, 2012).  

 

2.6 Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang 

menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer 

sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Menurut Ronald Azuma 

(1997) mendenisikan Augmented Reality sebagai sistem yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut:  

1. Menggabungkan lingkungan nyata dengan virtual. 

2. Berjalan secara interaktif secara waktu nyata. 

3. Intregasi dalam dimensu (3D) 

Secara sederhana AR bisa didenisikan sebagai lingkungan nyata yang 

ditambahkan objek virtual. Penggabungan objek nyata dan virtual dimungkinkan 

dengan teknologi display yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat-

perangkat input tertentu.  

AR merupakan variasi dari Virtual Environments (VE), atau yang lebih dikenal 

dengan istilah Virtual Reality (VR). Teknologi VE membuat pengguna tergabung 

dalam sebuah lingkungan virtual secara keseluruhan. Ketika tergabung dalam 

lingkungan tersebut, pengguna tidak bisa melihat lingkungan nyata di sekitarnya. 

Sebaliknya, AR memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan nyata, dengan 

objek virtual yang ditambahkan atau tergabung dengan lingkungan nyata. 



14 

 

                                                                        

  

Tujuan utama dari AR adalah untuk menciptakan lingkungan baru dengan 

menggabungkan interaktivitas lingkungan nyata dan virtual sehingga pengguna 

merasa bahwa lingkungan yang diciptakan adalah nyata. Dengan kata lain, pengguna 

merasa tidak ada perbedaan yang dirasakan antara AR dengan apa yang mereka 

lihat/rasakan di lingkungan nyata. Dengan bantuan teknologi AR (seperti visi 

komputasi dan pengenalan objek) lingkungan nyata disekitar pengguna akan dapat 

berinteraksi dalam bentuk digital (virtual). 

 

2.6.1 Marker  

Marker digunakan sebagai penanda yang terekam dalam kamera secara 

realtime. Deteksi berbasis marker menggunakan pengolahan citra, yang akan menjadi 

peletakan objek (maya) dapat memunculkan animasi 3D (Fahriza, 2012). Ada 

beberapa jenis (metode) penggunaan marker augmented reality, yaitu marker base 

tracking dan markerless tracking. Terdapat perbedaan antara pelacakan berbasis 

marker (marker based tracking) dan pelacakan markerless (markerless tracking). 

Pada pelacakan berbasis marker posisi kamera dan orientasi kamera dhitung dengan 

marker yang telah ditetapkan. Sementara pelacakan markerless, menghitung posisi 

antara kamera/pengguna dan dunia nyata tanpa referensi apapun, hanya menggunakan 

titik-titik fitur alami (edge, corner. garis atau model 3D). Markerless augmented 

reality merupakan salah satu metode augmented reality tanpa menggunakan frame 

marker sebagai obyek yang dideteksi. Dengan adanya markerless augmented reality, 

maka penggunaan marker sebagai tracking object yang selama ini menghabiskan 

ruang, akan digantikan dengan gambar, atau permukaan apapun yang berisi dengan 

tulisan, logo, atau gambar sebagai tracking object (objek yang dilacak) agar dapat 
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langsung melibatkan objek yang dilacak tersebut sehingga dapat terlihat hidup dan 

interaktif dan juga tidak lagi mengurangi efisiensi ruang dengan adanya marker. 

Pada tugas akhir ini marker yang digunakan adalah markerless tracking, namun 

untuk marker yang digunakan bukan sembarang marker tetapi marker yang telah 

diregistrasikan pada Vuforia, agar dapat dikenal oleh augmented reality devices. Jenis 

marker pada Vuforia yaitu bersifat markerless, artinya bentuk marker yang akan 

digunakan dapat berupa gambar bebas namun harus sudah diregistrasikan di situs 

resmi Vuforia. 

 

2.6.2 Jenis-Jenis  Marker pada aplikasi Augmented Reality   

 Berikut ini beberapa jenis marker yang digunakan pada aplikasi Augmented 

Reality: 

1. Quick Response (QR)  

Kode dua dimensi kode yang terdiri dari banyak kotak diatur dalam pola 

persegi, Biasanya QR ini berwarna hitam dan putih, kode QR diciptakan di 

Jepang pada awal 1990-an dan digunakan untuk melacak berbagai bagian 

dalam manufaktur kendaraan. Dan saat ini QR digunakan sebagai link cepat 

ke website, dial cepat untuk nomor telepon, atau bahkan dengan cepat 

mengirim pesan SMS seperti pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Quick Respon Code 

(Sumber: www.flickr.com) 

http://www.flickr.com/
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2. Fiducial Marker  

Bentuk paling sering digunakan oleh teknologi AR karena marker ini 

digunakan untuk melacak benda-benda di virtual reality tersebut. Kotak hitam 

dan putih digunakan sebagai titik referensi atau untuk memberikan skala dan 

orientasi pada aplikasi. Bila penanda tersebut deteksi dan dikenali maka 

augmented reality akan keluar dari marker ini seperti pada gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Fiducial Marker 

(Sumber: www.iclcv.org) 

 

3. Image Marker 

Jenis marker ini menampilkan gambar berwarna atau bergambar tanpa perlu 

bingkai hitam marker dari augmented reality. Contoh dari image marker, 

yaitu: foto, papan permainan, halaman majalah, sampul buku, kemasan 

produk, poster, kartu ucapan. Contoh image marker dapat dilihat pada 

gambar 2.3. 

  

Gambar 2.3 Image Marker. 

(Sumber: www.sony-asia.com) 

http://www.iclcv.org/
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2.7 Pengertian Android 

Menurut Gargenta (2011), android adalah sebuah comprehensive open-

source platform yang didesain untuk perangkat mobile. Comprehensive platform 

disini adalah setumpuk lengkap perangkat lunak yang dipakai pada perangkat 

mobile. Android dipelopori oleh Google dan dimiliki oleh Open Handset Alliance. 

Android merupakan platform open source pertama yang memisahkan perangkat 

keras dan perangkat lunak yang berjalan.  

Menurut Darcey dan Conder (2012), android adalah sebuah mobile 

platform pertama yang lengkap, open source, dan gratis yang dikembangkan 

dengan menggunakan Software Development Kit (SDK) yang comprehensive 

dengan tools yang cukup untuk mengembangkan aplikasi yang powerful dan kaya 

akan fitur. 

Menurut Meier (2010), android merupakan gabungan dari 3 (tiga) 

komponen, yaitu: 

1.    Sebuah sistem operasi yang open-source untuk perangkat mobile. 

2.    Sebuah platform pengembangan yang open-source untuk membuat 

    aplikasi mobile. 

3.   Perangkat, terutama mobile phone, yang menjalankan sistem operasi Android    

dan aplikasi yang dibuat di sistem operasi itu. 

 

2.8 Pakaian Adat Indonesia 

Pakaian adat Indonesia adalah kelengkapan yang dipakai oleh seseorang, 

khususnya Indonesia yang menunjukan etos kebudayaan masyarakat Indonesia. 
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Pakaian adat Indonesia tersebut bermacam-macam sesuai dengan daerah yang ada 

di Indenesia. 

Pakaian adat Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang 

bersifat khas dan bermutu dari suku bangsa yang ada di Indoensia. Kekhasan 

tersebut dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai puncak-puncak 

kebudayaan daerah yang dapat mengidentifikasikan diri dan menimbulkan rasa 

bangga. 

Pada mulanya, pakaian berguna untuk menutupi atau melindungi bagian 

tubuh yang rentan terhadap lingkungan sekitar, baik pelindung dari terik maupun 

dari dingin yang mencekam. Namun seiring berjalanya waktu, pakaian pun 

dijadikan sebagai kelengkapan untuk mengetahui status sosial, budaya, dan 

kondisi wilayah tertentu sehingga muncullah pakaian adat Indonesia yang 

beragam. 

Selain untuk pengamanan jasmaniah, terdapat pula fungsi-fungsi menurut 

pesan-pesan nilai budaya yang terkandung di dalam pakaina adat Indonesia, yang 

berkaitan pula dengan aspek-aspek lain dari kehidupan berkebudayaan. 

Pemahaman nilai budaya yang dipesankan itu biasanya lahir melalui simbol-

simbol dari berbagai macam hias pakaian adat Indonesia dari suatu masyarakat. 

Misalnya saja masyarakat suku Tolaki yang telah terhimpun dalam masyarakat 

kerajaan Konawe, sudah tentu pakaian adat tradisional sejak saat itu mengandung 

fungsi religius di samping fungsi-fungsi lainya (www.anneahira.com). 

 

 

http://www.anneahira.com/
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2.9 Budaya Lokal dan Budaya Asing  

Berikut merupakan perbedaan budaya lokal dan budaya asing yaitu: 

1. Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu 

daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari 

waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi dan pola pikir.  

 

 

Gambar 2.4 Tarian Tradisional Ponorogo 

(Sumber: www.flickr.com) 

 

Bentuk lain dari budaya lokal adalah tarian tradisional. Tarian tradisional di 

Indonesia awalnya dipertunjukkan untuk peristiwa tertentu seperti panen, 

kelahiran, pemakaman, dan pernikahan. Saat ini tradisi tersebut ada yang 

mengalami pergeseran, tarian dipertunjukkan untuk acara komersial. Namun 

demikian, hal tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk melestarikan 

budaya (http://www.edu.anashir.com/). 

2. Menurut Soerjono Soekanto (1990) masuknya budaya asing ke 

Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat peka serta memiliki 

dampak positif dan negatif. Dampak positif, yakni modernisasi yang 

http://www.flickr.com/
http://www.edu.anashir.com/
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terjadi di Indonesia yaitu pembangunan yang terus berkembang di 

Indonesia dapat merubah perekonomian Indonesia dan mencapai tatanan 

kehidupan bermasyarakat yang adil, maju, dan makmur. Hal tersebut 

diharapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera baik 

batin, jasmani dan rohani. 

Sedangkan dampak negatifnya adalah, budaya yang masuk ke Indonesia 

seperti cara berpakaian, etika, pergaulan dan yang lainnya sering 

menimbulkan berbagai masalah sosial diantaranya; kesenjangan sosial 

ekonomi, kerusakan lingkungan hidup, kriminalitas, dan kenakalan 

remaja. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu keadaan yang tidak 

seimbang di bidang sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.  

 

2.10  Pelestarian Budaya  

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI offline, QT 

Media, 2014) berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-

lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, 

pengunaan awalan pe- dan akhiran –an artinya digunakan untuk menggambarkan 

sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari 

ditambah awalan pe- dan akhiran –an, maka yang dimaksud pelestarian adalah 

upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selamaanya tidak berubah. Bisa 

pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap 

sebagaimana adanya. 
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Merujuk pada definisi pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia diatas, 

maka disimpulkan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya (ataupun budaya 

lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap 

sebagaimana adanya. 

Pelestarian menurut A.W. Widjaja (1986) adalah kegiatan atau yang 

dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan 

tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat 

dinamis, luwes, dan selektif.  

Mengenai pelestarian budaya lokal, menurut Jacobus Ranjabar (2006:114) 

mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah 

mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan 

perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang selalu berubah dan berkembang. 

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk 

melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Prof. 

A.Chaedar Alwasilah (1993: 46) mengatakan adanya tiga langkah, yaitu: (1) 

pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif, dan 

(3) pembangkitan kreatifitas kebudyaaan. 

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga 

faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal 

yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian 

mengenal strategi atapun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya 

masing-masing (Chaedar, 2006: 18). 
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Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa 

berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. 

Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan 

kelangsungan hidup merupakan percerminan dinamika (Soekanto, 2003: 432). 

Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya wujud 

budaya, dimana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada dan 

diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkikis atau dilupakan. 

Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang 

dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak 

lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat itu tak lagi 

digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang (Pitana, 

2013). 
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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN KARYA 

 

Pada bab III ini diuraikan serta dijelaskan tentang metode yang digunakan 

dalam pengolahan data dan perancangan dalam pembuatan Tugas Akhir yang 

berjudul pembuatan game dengan genre puzzle menggunakan Augmented Reality 

bertemakan pakaian adat nusantara guna mengenalkan budaya lokal. Penjelasan 

konsep dan pokok pikiran dalam game ini menjadi dasar rancangan karya. Metode 

penelitian dalam proses pembuatan game ini dilakukan berdasarkan penelitian 

dengan beberapa tahapan yang digunakan yaitu perencanaan, analisa, desain, dan 

implementasi. Berikut adalah uraian detail dari setiap bagian. 

 

3.1 Metodologi 

Metodologi penelitian meliputi proses, prinsip dan prosedur yang  

digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya (Mulyana, 2002: 

145). Pada dasarnya metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu metode penelitian 

kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Mengutip dari buku karya Zainal 

(2007: 151), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan 

deskripsi kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan metode penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
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digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Merujuk dari 

definisi metode penelitian tersebut maka metode yang digunakan dalam 

pembuatan game ini adalah metode kualitatif karena dalam penelitian ini 

memerlukan data yang bersifat deskriptif yang berupa karakteristik pakaian adat 

yang ada di Indonesia, karakteristik dari game bergenre puzzle, augmented reality 

dan anak-anak usia 6-8 tahun. Hal ini dilandasi oleh teori Bogdan dan Taylor 

(2011), mengemukakan bahwa data kualitatif yaitu data yang menggambarkan 

sesuatu dari ucapan dan tulisan serta sikap dan prilaku dari beberapa orang yang 

dijadikan sebagai objek penelitian tersebut. Data ini bersifat subjektif sebab data 

tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Setelah menentukan metode 

penelitian, langkah selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik untuk mengumpulkan data baik itu 

data primer maupun data sekunder. Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.  

Dalam teknik pengumpulan data dapat dilakukan berbagai macam 

diantaranya yaitu wawancara, observasi, kuisioner, literatur, dan lain-lain. 

Merujuk dari definisi di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam Tugas Akhir ini, meliputi: wawancara, observasi dan studi pustaka. 
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1. Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara 

langsung dengan narasumber baik melalui tatap muka maupun melalui 

telephone atau media lain dimana jawaban responden dirangkum ataupun 

direkam oleh peneliti. Dalam Tugas Akhir ini, wawancara dilakukan untuk 

mendapat informasi mengenai genre puzzle, pakaian adat, makerless 

augmented reality dan anak-anak usia 6-8 tahun. 

Wawancara pertama dilakukan secara langsung di Mojiken Studio salah satu 

developer game di Surabaya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2015 

pukul 14.00. Wawancara dilakukan kepada Assaji Tjahjadi seorang 

programmer game di Mojiken Studio, dengan alasan karena narasumber 

bekerja dibidang yang berkutat dengan dunia game. Dari wawancara dapat 

disimpulkan bahwa puzzle adalah game dengan genre teka-teki yang melatih 

kepandaian dan pemahaman untuk menyeselesaikan suatu permasalahan bisa 

berupa gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu 

pola dan menyusun jadi bagian yang utuh. 

 Wawancara kedua dilakukan secara langsung di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 November 2015 pukul 09.00. 

Wawancara dilakukan kepada Dra. Atik Dwi Indarti, kepala bagian seksi 

budaya dengan alasan karena narasumber cukup mengetahui tentang ciri khas 

pakaian adat dan warisan budaya di Indonesia. Hasil lengkap dari wawancara 

terlampir. Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa ciri khas pakaian adat 

terdapat pada simbolik dan ornament pada setiap daerah yang berbeda di 
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Indonesia. Dan kita harus yang melestarikan, menjaga keberlangsungan adat 

istiadat dan budaya tradisional nenek moyang kita. Seperti mengadakan 

momen-momen penting sebagai contoh hari jadi kota, upacara menurut adat 

dan melangsungkan acara perkawinan. 

Wawancara ketiga dilakukan guna mendapat data augmented reality dalam 

pembuatan game. Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2015 pukul 

19:00 di JITC (Jatim TI Creative). Narasumber yang diwawancara adalah 

seorang mahasiswa teknologi game Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

(PENS) bernama Miftakhul Firdaus. Dari wawancara tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa augmented reality motode atau teknologi menggabungkan 

benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah 

lingkungan nyata tiga dimensi lalu memvisualkan benda-benda maya tersebut 

dalam waktu nyata. 

Wawancara keempat dilakukan secara langsung di Universitas PGRI Adi 

Buana pada tanggal 11 November 2015 pukul 11.00. Wawancara dilakukan 

kepada Sigit Soerya Widodo S.pd, seorang psikologi anak dengan alasan 

karena narasumber mengetahui perkembangan anak-anak pada usia  6-8 tahun 

dalam perubahan perilaku. Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa anak-

anak usia 6-8 tahun lebih berkaitan dengan kemampuan akademis yang 

dipelajari sekolah seperti rasa ingin tahu yang tinggi dan menerapkan soft 

skill dalam menangkap pengetahuan yang diajarkan oleh guru.  
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 Keyword: kepandaian, solusi, masalah, pemahaman, menyusun, simbolik, 

daerah, melestarikan, adat istiadat, upacara, teknologi, memvisualkan, 

pengetahuan, soft skill, rasa ingin tahu. 

 

2.  Observasi 

 Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi 

penelitian. Dalam tahap ini materi yang dibutuhkan adalah tentang pakaian 

adat dan augmented reality. 

a. Pakaian adat 

Dalam observasi dilakukan secara online melalui situs youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZKERDRkbq1U) dengan keyword 

keanekaragaman baju adat di Indonesia. Untuk mengetahui secara detail 

pakaian adat tradisional, dapat dilihat pada gambar 3.1 adalah video 

macam-macam pakaian adat yang terdapat di museum Indonesia. 

 

Gambar 3.1 Pakaian Adat Indonesia 

(Sumber: www.youtube.com) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKERDRkbq1U
http://www.youtube.com/
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Dari observasi dapat disimpulkan bahwa pakaian adat adalah pakaian 

yang digunakan pada waktu pelaksanaan upacara sakral atau upacara 

perkawinan selain itu memiliki bahan dan warna yang berbeda antara 

daerah satu dan daerah lainnya. 

b. Augmented Reality pada game.  

Dalam observasi kedua dilakukan secara langsung terhadap game yang 

menggunakan marker. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui objek 

nyata yang digunakan sebagai penghubung antara dunia nyata dan 

sebagai alat berinteraksi dengan sistem. Hal itu berguna untuk mengenali 

sebuah objek dan untuk membuat interaktif antara posisi kamera dengan 

marker tersebut. Pengamatan yang kedua dilakukan pada beberapa 

pemain game. Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan kontrol 

game yang cocok dan teknologi antarmuka yang user friendly. User 

friendly menurut Andrew Rollings (2004: 47) adalah desain antarmuka 

yang tidak hanya terlihat indah, namun juga mempunyai fungsi utama 

untuk mempermudah pemain. 

c. Anak-Anak Usia 6-8 Tahun  

Obervasi ketiga dilakukan secara langsung di les privat bahasa inggris 

untuk mengetahui aktifitas anak usia 6-8 tahun. Dalam Obervasi 

disimpulkan bahwa anak-anak usia 6-8 tahun lebih suka menerapkan soft 

skill yang diajarkan oleh guru sehingga anak-anak kemampuan 

berfikirnya lebih luas. Menurut Iskandar (2009: 86) kemampaun berpikir 

merupakan kegiatan penalaran yang reflektif, kritis, dan kreatif, yang 
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berorientasi pada suatu proses intelektual yang melibatkan pembentukan 

konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, menilai informasi yang 

terkumpul (sintesis) atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, 

refleksi, komunikasi sebagai landasan kepada suatu keyakinan 

(kepercayaan) dan tindakan. 

 Keyword: Adat istiadat, budaya, daerah, upacara, interaktif, sistem, 

teknologi, pengetahuan, soft skill. 

 

3.  Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang berupa literatur, 

referensi, artikel internet, serta teori-teori yang mendukung dalam pembuatan 

game ini. Dalam tahap ini materi yang dibutuhkan adalah tentang genre 

puzzle, pakaian adat dan anak-anak usia 6-8 tahun. Berikut merupakan hasil 

dari studi pustaka atau literatur: 

a. Puzzle 

Mufakir (2016), mengatakan bahwa bermain puzzle banyak manfaatnya. 

Karena terdapat aktivitas berupa melatih daya ingat, kecepatan berpikir, 

kejelian, pemahaman informasi, dan kepandaian dalam kosentrasi. 

b. Pakaian Adat  

Gambar 3.2 adalah buku atlas yang menjadi refrensi penulis dalam dalam 

pencarian baju adat, karena buku ini memberikan informasi pembagian 

wilayah Indonesia menjadi 34 Propinsi. Selain itu buku Atlas ini 
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dilengkapi dengan pengetahuan tentang pakaian adat tradisional 

Indonesia. 

 

Gambar 3.2 Buku Atlas Dunia 

(Sumber: www. ecs7.tokopedia.net) 

 

Dari studi pustaka dapat disimpulkan bahwa pakaian adat yang terdapat 

dalam buku Atlas memiliki bahan dan warna yang berbeda antara daerah 

satu dan daerah lainnya selain itu memiliki adat istiadat yang berbeda.   

c. Anak-Anak Usia 6-8 tahun 

Partini (1995: 52), menggambarkan siswa masa sekolah dasar usia 6-8 

tahun biasanya masa ini timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus, 

ingin tahu, ingin belajar, realistis.. Terjadi peningkatan pemeliharaan, 

sebagai contoh memperhatikan dan menerima pengetahuan pandangan 

orang lain. Materi pembicaraan lebih ditujukan dengan kemampuan 

berfikir kepada lingkungan sosial, tidak pada dirinya sendiri. 

http://www.youtube.com/
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 Keyword: Kecepatan berfikir, pemahaman, kepandaian, adat istiadat, 

berfikir logis, pengetahuan, rasa ingin tahu, realistis. 

 

4.  Studi Eksisting 

Dalam pembuatan sebuah game diperlukan studi eksisting guna mengamati 

karya yang telah ada sebelumnya. Karya yang sudah ada sebelumnya dikaji 

untuk memperoleh kelebihan dari tiap karya tersebut untuk 

diimplementasikan dalam game Tugas Akhir ini. 

a. Jojo's Fashion Show 

 

Gambar 3.3 Game Jojo's Fashion Show 

(Sumber: www.mpcstati.com) 

 

Jojo's Fashion Show (gambar 3.3) adalah jenis game puzzle dimana 

pemain harus memakaikan pakaian ke karakter yang sudah ditentukan 

oleh tema. Terdapat timing yang dilalui oleh player dalam misi 

memakaikan pakaian, dan terdapat score di akhir permaianan. Kelebihan 

dalam game ini adalah dari sistem gameplay yang sederhana namun 

memiliki time management yang rumit . Hal ini didukung (Prakoso, 

2013) yang mengemukakan bahwa game manajemen waktu dapat 

http://www.mpcstati.com/
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melatih kita dalam membagi waktu yang baik, salah satunya adalah unsur 

kognitif yang berarti kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan 

intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada 

kemampuan memecahkan masalah. Selain itu player juga harus membuat 

sebuah keputusan saat bermain. Hal ini didasari oleh sebuah teori oleh 

Overmars (2003: 4-5), bahwa sebuah game yang baik itu mengandung 

unsur bahwa bermain game adalah tentang membuat pilihan, bermain 

game adalah tentang kontrol yang artinya pergerakan dalam game harus 

bersifat user friendly.  

Anneahira (2016) mengatakan bahwa bermain Jojo's Fashion Show 

melatih kemampuan menysusun, pemahaman dalam memadukan busana, 

manajemen waktu, kepandaian, serta menyalurkan hobby. 

Unsur yang dapat diambil dalam game ini agar dapat diaplikasikan dalam 

game Tugas Akhir yaitu dari segi control dan gameplay.  

b. Codigo Cube 

Codigo Cube adalah jenis game edukasi dimana pemain harus 

menggunakan smartphone kamera untuk berinterkasi denga dadu agar 

muncul pertanyaan. Dalam game ini player ditantang untuk 

menyelesaikan enam pertanyaan agar mendapatkan reward dan game ini 

menggunakan quick respone code. Gambar 3.4 adalah gambar game 

codigo cube. 

 



33 

 

 
 

 

Gambar 3.4 Game Codigo Cube 

 (Sumber: www.childsafe.com) 

 

Kelebihan dari game ini yaitu dari teknologi. Kombinasi objek nyata di 

gunakan sebagai marker untuk menjawab sebuah pertanyaan agar 

suasana game lebih interaktif. 

Menurut Strangman & Hall (2003) yang menyatakan bahwa game 

interaktif menjadi sebuah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan 

pembelajaran siswa. Tiga hasil belajar utamanya telah ditunjukkan yakni 

perubahan secara konseptual, pengembangan ketrampilan dan bidang 

pengetahuan dan menurut Virvou (2005) teknologi game edukasi dapat 

memotivasi pembelajaran dan melibatkan pemain, sehingga proses 

pembelajaran lebih menyenangkan. Unsur yang dapat diambil dalam 

game ini agar dapat diaplikasikan dalam game Tugas Akhir yaitu dari 

segi teknologi. 

Setelah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 

maka langkah selanjutnya data tersebut diolah dalam teknik analisa data. 

Keyword: manajemen waktu, menyusun, ketrampilan, memvisualkan, 

edukasi, interaktif, pemahaman, kepandaian, kemampuan berfikir, 

pengetahuan 

http://www.childsafe.com/
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3.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data adalah mengkaji dan mempelajari data yang didapat 

untuk dikelompokan, diurutkan, serta dipilah-pilah hingga membentuk sebuah 

keteraturan dari data-data tersebut. Lalu dianalisis agar mudah dipahami dan 

dilakukan pencatatan dan penarikan beberapa kesimpulan. Dalam tabel analisa 

data, data-data dikelompokkan berdasarkan materi, kemudian data tersebut 

dipilah. Tabel 3.1 adalah analisa data. 

Tabel 3.1 Analisa Data 

Materi Observasi Studi Eksisting Studi Pustaka Wawancara Kesimpulan 

Puzzle - Kepandaian 

 

Menyusun 

 

Pemahaman 

 

Kecepatan 

Berfikir 

 

Pemahaman 

Menysusun 

 

Kepandaian 

 

Pemahaman 

 

Kepandaian 

 

Pemahaman 

 

Menyusun 

 

Pakaian  

Adat 

 Keragaman 

 

Upacara 

 

Adat 

Istiadat 

- 

 

Adat Istiadat 

 

Warna 

Melestarikan 

 

Adat 

Istiadat 

 

Upacara 

 

Adat Istiadat 

 

Upacara 

Anak-

Anak 

Usia 6-8 

Tahun 

Soft Skill 

 

    Pengetahuan 

 Rasa Ingin 

Tahu 

 

Pengetahuan 

 

Kepandaian 

Soft Skill 

 

Pengetahuan 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

Soft Skill 

 

Pengetahuan 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Dari Data yang telah dianalisis di atas menghasilkan kata kunci. Setelah 

tahap analisi data, selanjutnya adalah analisa segmentasi, targeting, dan positionin 
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3.4 Segmentasi, Targeting, dan Positioning 

 Segmentasi, targeting, dan positioning dilakukan guna menentukan sasaran 

yang dituju oleh game ini secara sempit. Tabel 3.2 merupakan tabel analisa STP. 

Tabel 3.2 Analisa STP 

Segmentasi 

& 

Targeting 

Geografis Masyarakat kota 

Demografi Target umur: 6-8 Tahun  

Gender : laki-laki dan perempuan 

Jenjang pendidikan : Sekolah Dasar 

Psikologi Kelas sosial : menengah atas 

Gaya hidup : dekat dengan teknologi yang modern 

Positioning Menjadi sarana untuk melatih ketrampilan dalam memadukan 

busana dan manajemen waktu melalui media game puzzle 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Segmentasi dan Targeting game puzzle dari segi geografis adalah 

masyarakat kota. Karimuddin dalam website http://www.dailysocial.id, 

menyatakan bahwa berdasarkan hasil riset Linkedln kota industri kreatif, dapat 

diketahui bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung 

memiliki peluang pusat teknologi informasi di massa depan.  

Dari sisi demografi sasarannya adalah masyarakat dari segala usia baik itu 

perempuan maupun laki-laki. Dari sisi psikologi, segmentasi dan targeting game 

ini dipersempit kembali untuk kelas sosial menengah ke atas karena game ini 

berbasis android sehingga harus ada perangkat yang mendukung. Sasaran 

utamanya adalah masyarakat dekat dengan teknologi. 

Setelah analisa STP dilakukan, tahap selanjutnya adalah pencarian keyword 

dari hasil analisa data dan analisa STP. 
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3.5 Keyword 

 Data-data yang telah dikumpulkan termasuk dari data STP, dianalisis dan 

diambil kesimpulannya, selanjutnya dikaji kembali untuk mendapatkan satu kata 

kunci yang digunakan sebagai konsep dari game yang dibuat. Berikut merupakan 

bagan pencarian keyword. Gambar 3.5 adalah bagan keyword utama. 

 
 
 

 
   
  

 
 

Gambar 3.5 Bagan Keyword 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

3.6 Pemahaman Keyword 

Dalam pencarian keyword, dibutuhkan beberapa materi yang diteliti. Dalam 

Tugas Akhir ini materi yang diteliti dan dianalisis adalah genre puzzle, pakaian 

adat dan anak-anak usia 6 - 8 tahun. 

 Materi puzzle merupakan genre dari game yang dibuat. Setelah dilakukan 

pengumpulan data dan analisis data, diperoleh kata kunci kepandaian, 

Sumber: www.artikata.com 

 

Nilai 
Classic 

Sumber: www.artikata.com 
Sumber:  

Sumber: www.artikata.com 

 

Sumber:  

www.kompasiana.com 

Sumber: www.kbbi.web.id 
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pemahaman dan menyusun. Dari dua kata kunci tersebut, diperoleh kata 

penguasaan. Berdasarkan website www.artikata.com, arti dari dari kepandaian, 

pemahaman dan menyusun adalah penguasaan.  

Pakaian adat merupakan tema yang diaplikasikan pada game. Melalui 

wawancara, observasi, serta proses analisis data diperoleh 2 kata kunci yaitu adat 

istiadat dan upacara. Dalam website http://kkbi.web.id, arti dari adat istiadat dan 

upacara adalah tradisional. 

Dari kata kunci soft kill, pengetahuan dan rasa ingin tahu dipersempit 

kembali menjadi kata kemampuan kognitif. Berdasarkan website 

www.artikata.com, mengatakan bahwa kemampuan kognitif berhubungan dengan 

soft skill, pengetahuan dan rasa ingin tahu yang tinggi. 

Penguasaan dan kemampuan kognitif dipersempit kembali sehingga 

diperoleh kata kunci Nilai. Joko Winarto (2016) mengatakan bahwa nilai salah 

satu cara mengantarkan siswa memiliki penguasaan dasar-dasar pengetahuan 

secara memadai, baik secara praktis maupun secara teoritis dan nilai mampu 

merespon tantangan di masa depan. 

Dari beberapa kata kunci yang telah disimpulkan yaitu tradisional, nilai, 

dan modern diperoleh kata kunci kunci classic. Berdasarkan kamus ArtiKata, 

kata tradisional dan memiliki memiliki arti dengan kata classic. Sehingga kata 

kunci yang diperoleh adalah classic. 

 Setelah keyword ditemukan guna sebagai konsep dari game Tugas Akhir ini 

baik dari segi visual maupun audio, maka tahap selanjutnya adalah analisa 

perancangan karya. 

http://kkbi.web.id/
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3.7 Analisa Perancangan Karya 

Perancangan karya merupakan tahapan dalam pembuatan sebuah game. 

Pada tahap ini dibagi menjadi beberapa proses yaitu pra produksi, produksi dan 

pasca produksi dengan bagan seperti di bawah ini. Bagan perancangan karya 

dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Bagan Perancangan Karya 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

3.7.1 Pra Produksi 

Pada tahap pra produksi, hal-hal yang dilakukan ialah mempersiapkan 

aspek-aspek penting yang merupakan pokok dalam perancangan karya. Pada 

Produksi  Prototype  

Desain game 

Desain level Desain 

karakter 

Desain UI 

Desain sound 

Rancangan Marker 

Warna 

Typografi 

Pra Produksi 

konsep       Skenario 

 

Ide 

Perancangan karya 

 

 
Karakter 

layout game 

animasi 

menu game 

 

 

 

sound 

Pasca 

produksi 

Game final 

Publikasi 

 

Interface 
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bagian ini dijelaskan secara rinci mengenai tahap-tahap perancangan yang 

diperlukan dalam pembuatan karya Tugas Akhir ini. Berdasarkan permasalahan 

dan informasi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka terbentuk ide, 

konsep, dan perancangan desain game. 

1. Ide 

Pakaian adat Indonesia merupakan warisan leluhur bangsa yang patut kita 

lestarikan dan dibudayakan, namun seiring dengan perkembangan zaman  

pakaian adat sedikit ditinggalkan karena pengaruh budaya asing. Dari 

permasalahan ini maka dibuatlah game pakaian adat dengan dikembangkan 

dengan menggabungkan teknologi augmented reality. Sehingga permainan ini 

dapat lebih bebas karena tidak terbatas dengan dunia nyata. Sehingga anak-

anak akan memainkan akan lebih mengetahui informasi tentang budaya di 

Indonesia. Dari permasalahan tersebut maka terbentuklah ide untuk membuat 

game puzzle sebagai media untuk mengenalkan tentang pakaian adat di 

Indonesia. 

2.    Konsep 

Untuk membentuk sebuah konsep dalam perancangan sebuah karya, 

diperlukan data-data yang dapat mendukung perancangan karya Tugas Akhir 

ini yang akan diperlukan untuk menemukan satu kata kunci. Berdasarkan 

data-data yang telah dikumpulkan maka terbentuklah satu kata kunci yaitu 

classic. Kata kunci ini diterapkan dalam berbagai aspek yang ada dalam game 

baik dari segi cerita, warna, karakter, tampilan game, typografi, dan musik. 

Dari konsep tersebut, dilakukan perancangan skenario dari game yang 
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diterapkan dalam game. Penjelasan tentang skenario dari perancangan game 

dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Bagan Skenario Game 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

 

3.  Desain Game 

Dalam tahap desain game, desain yang perlu dirancang adalah desain  level, 

desain karakter, desain user interface, penentuan warna, dan typografi. 
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Berikut merupakan penjelasan secara rinci tentang tahap-tahap dalam desain 

game. 

a. Desain Level 

Game ini mempunyai parameter ketepatan, kecepatan, ketelitian dan 

kesempatan. Untuk interfece Level dalam game ini beruapa objek yang 

terdiri dari enam gambar setiap gambar memiliki tema yang berbeda 

dalam setiap daerah. Pemain diberi ketelitian untuk menghafalkan 

gambar objek 3D pakaian adat yang sudat terbentuk, setelah selesai 

menghafal pemain melakukan permainan dengan menekan tombol ready 

to play. Selanjutnya pemain harus tracking objek dari salah satu gambar 

dengan menggunakan kamera untuk masuk ke scane level 1, pemain 

diwajibkan memakaikan pakaian pada model atau karakter, pemain harus 

teliti dan cekatan dalam memilih karena pemilihan pakaian yang sesuai 

dengan tema diberikan waktu, setiap pergantian level waktu akan 

semakin cepat. Dalam waktu permaianan, pemain terlalu lama berpikir 

dalam kecocokan pakaian tersebut, waktu akan habis. Untuk pemain 

yang menang dalam memakaikan baju sesuai tema maka pemain akan 

mendapatkan penghargaan sesuai waktu tercepat yang didapatkan. 

 

 

b. Desain Karakter 

Dalam game ini terdapat 2 karakter. Karakter pertama adalah karakter 

laki-laki yang bernama Adikara kedua yaitu karakter perempuan bernama 
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Adine. Berdasarkan tema game budaya Indonesia maka didesain harus 

bernamakan orang Indoensia. Referensi karakter yang digunakan adalah 

karakter cak dan ning Surabaya karena berhubungan dengan tema game. 

Gambar karakter dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Karakter orang Indonesia 

(Sumber: www.kompasiana.com) 

 

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter cak dan ning 

memiliki ciri-ciri bagian kulit memiliki warna coklat sawo matang dan 

kesan tradisional. Sehingga diperoleh desain karakter seperti pada 

gambar 3.9. 

 

 

 

http://www.kompasiana.com/
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             A        B 

Gambar 3.9  Konsep Desain Karakter Adikara 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 3.9 adalah gambar konsep desain karakter laki-laki bernama 

adikara. Karakter adikara berasal dari Negara Indonesia sehingga wajah 

mirip sesuai budaya Indonesia. 

Dari dua karakter di atas, berdasarkan hasil kuisioner yang telah 

dilakukan, karakter yang dipilih sebagai adikara adalah konsep desain 

karakter B.  
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                  A                      B 

 Gambar 3.10 Konsep Desain Karakter Adine 

 (Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 3.10 adalah gambar konsep desain karakter perempuan yang 

bernama Adine. Dari dua karakter diatas, berdasarkan hasil kuisioner 

yang telah dilakukan, karakter yang dipilih sebagai Si Tanduk Panjang 

adalah konsep desain karakter A.  
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c. Desain User Interface 

Gambar 3.11  adalah line art Desain UI atau User interface menu awal 

dalam game ini.  

 

Gambar 3.11 Desain Menu Awal Game  

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 3.11 adalah desain dari menu game play. Dalam game ini 

terdapat tombol play yang digunakan untuk memulai permaianan, tombol 

belajar  unutk memberikan informasi pakaian adat di pulau Jawa dan 

tombol exit berfungsi mengakhiri permainan. 
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Gambar 3.12 Desain UI Environtment 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 3.9 adalah desain dari environtment. Dalam game terdapat 

komponen seperti karakter adikara dan adine, point, time, pause button.  

d. Desain Sound 

Berdasarkan keyword classic, maka suara yang digunakan dalam game 

pakaian adat adalah suara klasik pulau Jawa. Musik klasik pulau jawa 

seperti suara gamelan mencirikan sesuatu yang tradisional. terdapat dua 

suara gamelan dan gong. Suara pertama gamelan memiliki nada tinggi 

dan suara gong memiliki nada agak rendah. Suara-suara ini disusun 

menjadi sebuah kesatuan sehingga membentuk nada dari susunan suara 

gamelan dengan ritme agak pelan. Hal ini berfungsi untuk 

meningkatakan intelegensia, menyeimbangkan fungsi kerja otak kanan 

dan otak kiri, media hiburan dan media peningkatan kecerdasan. 
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e. Rancangan Augmented Reality 

Untuk meningkatkan interaktif dalam permainan, diterapkan teknologi 

augmented reality. Hal ini berguna untuk player agar dapat melihat dunia 

nyata, dengan obyek maya yang digabungkan dengan dunia nyata secara 

real time. Saat melakukan permainan palyer harus menggunakan kamera 

smartphone untuk mendeteksi marker atau penanda yang akan direkam. 

Marker yang digunakan dalam game ini yaitu gambar senjata tradisional 

karena senjata tradisional merupakan produk budaya yang lekat 

hubungannya dengan masyarakat Indonesia selain itu senjata tradisioanal 

sudah menjadi identitas suatu bangsa dengan memperkaya budaya 

nusantara.  

f. Warna 

Warna yang digunakan dalam game ini merupakan warna-warna dengan 

tema klasik. Gambar 3.13 adalah palet warna klasik. 

 

Gambar 3.13 Palet Warna Klasik 

(Sumber: color.adobe.com) 

 

g. Typografi  

Font yang digunakan dalam game ini yaitu font Roman Serif. Pemilihan 

jenis font ini digunakan karena ingin menampilkan karakter tradisional 

dari sisi Indonesia. Font ini diterapkan pada komponen dalam game 
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seperti keterangan move, keterangan berhasil, keterangan gagal. Gambar 

3.15 adalah Font Roman Serif. 

Klasik 

Gambar 3.14 Font Roman Serif 

(Sumber: www.dafont.com) 

 

Indonesia culture dress up 

Gambar 3.15 Font Island Roman 

(Sumber: www.dafont.com) 

 

Jenis tipografi yang digunakan dalam game ini Font yang adalah jenis 

font Island Roman. Menurut James (1998: 34), jenis font roman 

menimbulkan kesan mengekspresikan organisasi dan intelektualitas, 

kalsik, anggun, lemah gemulai. Sehingga diperoleh tampilan judul game 

seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 3.16 Judul Game 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

http://www.dafont.com/
http://www.dafont.com/
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3.7.2 Produksi 

Setelah aspek-aspek penting telah dipersiapkan seperti perancangan konsep 

karakter, level, warna, konsep cerita, typografi, UI, maka tahap selanjutnya adalah 

tahap produksi. Pada tahap ini semua konsep yang telah dilakukan pada bagian 

pra produksi, dijadikan acuan dan diolah kembali untuk menjadi sebuah game 

yang utuh.  

Hal-hal yang perlu dilakukan pada bagian produksi yaitu pemrograman, 

proses pembuatan sprite, proses animasi, coloring karakter, dan penambahan 

sound. Berikut merupakan penjelasan tentang tahap-tahap pada proses 

perancangan produksi. 

1.  Prototype dan Pemrograman  

 Prototype merupakan bagian dari game yang berguna untuk menunjukkan 

bagaimana alur permainan dari game tersebut. Pada proses ini, pemrograman 

dikerjakan. Setelah merancang sebuah skenario game maka hal ini berguna 

untuk membantu pemrograman dalam pembuatan prototype. Prototype yang 

dibuat berupa sistem permainan yang mengombinasikan augmented reality 

pada game. 

2.  Interface 

 Pada tahap ini dilakukan proses pengerjaan sprite, animasi, pewarnaan 

karakter, layout game, game menu. Setelah semua aspek yang diperlukan 

telah seleai maka tahap selanjutnya yaitu mengaplikasikan sprite dan animasi 

ke dalam prototype yang telah dibuat. 
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3. Sound 

 Tahap selanjutnya yaitu penambahan sound effect dan background music agar 

game terasa lebih menyenangkan saat dimainkan karena dengan adanya 

penambahan sound. Sound yang digunakan adalah sound dengan tema kuno.  

 

3.7.3 Pasca Produksi 

Pasca produksi merupakan tahap yang berhubungan dengan publikasi game. 

Setelah semua komponen digabungkan menjadi satu maka game diexport ke 

dalam device yang ditentukan. Dalam tahap ini, game masih memerlukan 

percobaan play test. 

1. Play testing 

Game yang telah jadi, disebarkan dan dimainkan oleh masyarakat luas untuk 

mendapat saran dan kritik serta mengetahui bagaimana respon masyarakat 

terhadap game ini.  

2. Polishing 

Setelah didapat masukan serta kritik dari konsumen atau tester saat pada    

tahap playtesting, dalam tahap ini saatnya mencoba menerapkan semua 

masukan dan kritik, sehingga pada akhirnya akan didapat diimplementasikan 

menjadi karya yang lebih baik. 
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3.7.4 Jadwal kegiatan 

Dalam pembuatan game ini membutuhkan waktu 3 bulan, jadwal 

pembuatan game dapat dilihat pada table 3.3. 

Tabel 3.3 Jadwal kegiatan 

 

Jenis Kegiatan 

Bulan-ke 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Konfigurasi 

instalasi, 

software, 

penyatuan ide 

dan gagasan 

            

Mengerjakan 

project script 

tahap awal dan 

mengerjakan 

desain tampilan 

awal  

            

Reviews dan 

perbaikan dari 

pengerjaan 

project tahap 

awal, termasuk 

bugs 

atau eror. 

            

Pengerjaan 

project game 

tahap lanjut 

            

Reviews dan 

perbaikan dari 

pengerjaan 

project tahap 

lanjut, termasuk 

bugs 

            

Testing dan 

implementasi 

game. 
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(Sumber: Olahan Penulis) 

3.7.5 Anggaran Dana  

Rekapitulasi biaya untuk pembuatan game  ini dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Anggaran Dana  

 

No. Jenis Kebutuhan 

1. Instalasi Software  Rp. 1.500.000 

  2. Plugin Augmented Reality  Rp.500.000 

  3. Music & Sound Eng. Rp. 2.500.000 

  4. Game Tester Rp. 2.500.000 

                                                                       Sub Total Rp. 7.000.000 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

3.7.6 Publikasi  

Dalam hal publikasi, game dipublikasi dalam bentuk Apk yaitu jenis format 

untuk game android. Pembuatan poster dan merchandise perlu dilakukan. 

Merchandise yang dibuat berupa sticker, mug, notes dan gantungan kunci. Media 

publikasi dalam game ini menggunakan poster. 

1. Konsep Poster 

Sketsa poster dalam game ini mengambil tema budaya Indonesia dengan latar 

peta Indonesia yang terbentuk bumi serta terdapat candi, rumah joglo dan 

karakter yang mencerminkan budaya Indonesia dalam game ini seperti di 

gambar 3.17. 
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2. Sketsa Poster 

 

Gambar 3.17 Sketsa Poster Game 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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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 meliputi pembuatan prototype, komponen-komponen game 

seperti item dalam game, penambahan sound, dan dan implementasi program serta 

antarmuka aplikasi game dengan teknologi augmented reality. 

 

4.1.1 Penerapan Augmented Reality. 

Tahap yang pertama untuk membuat teknologi augmented reality adalah 

membuat marker. Marker yang digunakan pada game Indonesian culture dress up 

adalah sebuah gambar yang dijadikan image target melalui vuforia qualcomm. 

Marker pada game Indonesian culture dress up terdiri dari 6 yaitu marker untuk 

level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 dan level 6.  Implementasi marker yang 

telah dicetak pada game Indonesian Culture Dress Up dapat dilihat pada gambar 

4.1 
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Gambar 4.1 Marker game Indonesian Culture Dress Up 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.2 adalah gambar tampilan pembuatan objek gambar 3D pakaian 

adat. pada tahap ini sebelum masuk permainan objek 3D digunakan untuk 

menghafalkan pakaian adat yang sudah terbentuk jadi. Objek 3D pada game 

Indonesian Culture Dress Up terdiri dari 6 objek yaitu pakaian adat Jawa Barat, 

pakaian adat Yogyakarta, pakaian adat Jakarta, pakaian adat Jawa Tengah, 

pakaian adat Jawa Timur dan pakaian adat Banten. Perancangan objek 3D game 

Indonesian Culture Dress Up dibuat menggunakan software Blender dapat dilihat 

pada gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Pembuatan objek gambar 3D pakaian adat 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 Gambar 4.3 adalah gambar tampilan memproses gambar 3D tersebut 

menjadi  package yang dapat dideteksi oleh unity dengan mengupload ke 

database target manager vuforia. 

 

Gambar 4.3 Hasil implementasi marker pada imageTarget dan AR kamera 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.4 adalah gambar tampilan implementasi objek 3D yang akan 

diletakkan pada image target yaitu dengan membuat image target sebagai parent 

dan objek child. Objek yang akan dijadikan anak dari Image Target ini adalah 

target penahan. Target penahan di letakkan ke dalam herarki ke dalam Game 

objek yang kosong bernama target.  

 

Gambar 4.4 Hasil implementasi objek target penahan.  

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.5 merupakan tampilan dalam game ketika marker dapat dideteksi 

oleh aplikasi dan pemain dapat mulai memainkan game Indonesian Culture Dress 

Up. Gambar Pakaian adat merupakan model 3 dimensi untuk menghafalkan 

bentuk pakaian adat tersebut yang nantinya akan dimainkan dengan mode puzzle. 

Pemain dapat memulai permainan dengan menekan tombol next level. 
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Gambar 4.5 Antarmuka Marker Terdeteksi 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

4.1.2 Prototype dan Pemrograman 

Game ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Unity dan menggunakan 

bahasa pemrogaman C# . Berikut merupakan gambar proses pembuatan prototype 

dan pemrograman. 

 

Gambar 4.6 Tampilan Prototype Puzzle 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.6 adalah gambar tampilan prototype game puzzle Indonesian 

Culture Dress Up. Pada prototype ini tampilannya masih menggunakan box  yang 

tersedia di aplikasi Unity3D. Box yang bertanda seru merupakan pakaian adat 

yang terpisah dalam game. Sedangkan kotak yang sebelah kanan adalah karakter. 

Box yang akan di drag setelah itu di drop ke kotak sebelah kanan merupakan goal 

dari game ini. 

 

Gambar 4.7 Tampilan Pemrograman Drag and Drop 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.7 adalah gambar tampilan Pemrograman drag and drop. Gambar 

tersebut menunjukkan pemrograman drag and drop untuk fungsi meletakkan baju 

ke karakter. 
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Gambar 4.8 Tampilan Pemrograman Augmented Reality 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.8 adalah gambar tampilan pemrograman Augmented Reality. 

Gambar tersebut menunjukkan pemrograman penahan marker untuk 

memunculkan objek 3D yang akan di scan dengan kamera smartphone.  

 

Gambar 4.9 Tampilan Pemrograman perpindahan scene. 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.9 adalah gambar tampilan pemrograman perpindahan scene. 

Gambar tersebut menunjukkan pemrograman perpindahan scene untuk fungsi 

pergantian scene. 

 

Gambar 4.10 Tampilan Pemrograman SocialNetwork  

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.10 merupakan gambar tampilan pemrograman SocialNetwork. 

Gambar tersebut menunjukkan pemrograman SocialNetwork untuk fungsi 

mempublikasikan game di facebook. 
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Gambar 4.11 Tampilan Pemrograman mode pause. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.11 adalah gambar tampilan pemrograman mode pause. Gambar 

tersebut menunjukkan pemrograman mode pause untuk fungsi menghentikan 

game untuk sementara. 

 

Gambar 4.12 Tampilan Pemrograman mode time up. 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.12 merupakan gambar tampilan pemrograman time up. Dalam 

gambar tersebut menunjukkan fungsi pemain dalam kehabisan waktu pada saat 

permainan. 

 

Gambar 4.13 Tampilan Pemrograman Achievement. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.13 adalah gambar tampilan pemrograman Achievement. Gambar 

tersebut menunjukkan pemrograman Achievement untuk fungsi memberikan 

reward kepada pemain setelah berhasil menyelesaikan permainan. Untuk nilai 

Achievement terdiri dari tiga yaitu good, nice dan excellent pemain akan 

mendapatkan nilai dari salah satu nilai Achievement. 

 

4.1.3 Interface 

Interface meliputi pembuatan sprite, animasi, pewarnaan karakter, 

pembuatan background dan tampilan menu level, tampilan saat kalah, tampilan 

menang, pause mode.  
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1. Pewarnaan Karakter 

Berdasarkan desain karakter yang telah dipilih pada proses pra produksi maka 

tahap selanjutnya adalah pewarnaan karakter. Warna yang digunakan adalah 

warna yang kontras sehingga karakter terlihat menonjol saat ditempatkan di 

dalam layout game. 

 

Gambar 4.14 Pewarnaan karakter Adikara 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.14 merupakan Pewarnaan karakter Adikara. Pada karakter ini 

Adikara terlihat tersenyum dan memakai celana pendek yang akan 

dipakaikan baju adat.  
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Gambar 4.15 Pewarnaan Karakter Adine. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.15 merupakan Pewarnaan karakter Adine. Pada karakter ini 

Adine terlihat anggun dan memakai kemben dan rok pendek bermotif 

batik yang akan dipakaikan baju adat. 

 

2. Layout Game 

Setelah dikerjakan desain untuk tampilan game pada proses pra produksi, 

maka dibuatlah komponen-komponen game seperti background, button, 

sprite. 
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a. Tampilan Game 

 

Gambar 4.16 Tampilan Menu Awal 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.16 adalah tampilan menu awal dalam game. Terdapat karakter 

Adikara dan Adine yang sedang bahagia serta background candi 

Borobudur dan rumah adat Padang yang melambangkan budaya 

Indonesia. 

 

Gambar 4.17 Tampilan Mode Introduction halaman 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.17 merupakan tampilan intruksi halaman 1. Sebelum masuk ke 

permainan pemain harus masuk ke mode intruksi. Tampilan ini muncul 

setelah menekan tombol seru di menu awal. Pada saat intruksi ini marker 

harus diletakkan dengan benar. 

 

Gambar 4.18 Tampilan Mode Introduction halaman 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.18 merupakan tampilan intruksi halaman 2. Pada saat intruksi 

ini marker harus diletakkan cahaya yang cukup terang berguna untuk 

kesensitifan kamera smartphone. 

 

Gambar 4.19 Tampilan Mode Introduction halaman 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.19 merupakan tampilan intruksi halaman 3. Pada saat intruksi 

ini kamera smartphone menangkap gambar marker harus sesuai sudut 

yang ditentukan oleh intruksi agar gambar objek 3D muncul.  

 

Gambar 4.20 Tampilan Mode karakter Adikara 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.20 merupakan tampilan awal dimana player karakter Adikara. 

Pada desain awal tampilan awal permainan pada tahap pra produksi, 

desain Health bar dan Time Bar  mengalami perubahan dan tambahan 

tombol syimbol women pojok kanan bawah digunakan untuk perpindahan 

scene karakter Adine seperti pada gambar 4.20.  
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Gambar 4.21 Tampilan Mode karakter Adine 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.21 merupakan tampilan awal karakter Adine. Pada saat mulai 

permaianan player bisa memindahkan scene adikara dengan menekan    

tombol syimbol man pojok kanan bawah digunakan untuk perpindahan 

scene karakter Adikara seperti pada gambar 4.21.  

 

Gambar 4.22 Tampilan Level 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.22 merupakan tampilan dimana terdapat dua karakter tokoh 

dalam satu level. Pada level 1 bertemakan pakaian adat Jawa Barat, 

dibutuhkan waktu 3 menit untuk memasangkan baju ke karakter dan 6 

kali kesempatan salah menempatkan baju ke karakter.  
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Gambar 4.23 Tampilan Level 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.23 merupakan tampilan dimana terdapat dua karakter tokoh 

dalam satu level. Pada level 2 bertemakan pakaian adat Yogyakarta, 

dibutuhkan waktu 2 menit 30 detik untuk memasangkan baju ke karakter 

dan 5 kali kesempatan salah menempatkan baju ke karakter.  

 

Gambar 4.24 Tampilan Level 3           

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.24 merupakan tampilan dimana terdapat dua karakter tokoh 

dalam satu level. Pada level 3 bertemakan pakaian adat Jakarta, 

dibutuhkan waktu 2 menit 10 detik untuk memasangkan baju ke karakter 

dan 3 kali kesempatan salah menempatkan baju ke karakter.  
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Gambar 4.25 Tampilan Level 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.25 merupakan tampilan dimana terdapat dua karakter tokoh 

dalam satu level. Pada level 4 bertemakan pakaian adat Jakarta, 

dibutuhkan waktu 1 menit 30 detik untuk memasangkan baju ke karakter 

dan 2 kali kesempatan salah menempatkan baju ke karakter.  

 

Gambar 4.26 Tampilan Level 5 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.26 adalah tampilan dimana terdapat dua karakter tokoh dalam 

satu level. Pada tampilan level 5 bertemakan pakaian adat Jawa Timur, 

dibutuhkan waktu 1 menit untuk memasangkan baju ke karakter dan 2 

kali kesempatan salah menempatkan baju ke karakter.  
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Gambar 4.27 Tampilan Level 6 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.27 adalah tampilan dimana terdapat dua karakter tokoh dalam 

satu level. Pada tampilan level 6 bertemakan pakaian adat Jawa Timur, 

dibutuhkan waktu 50 detik untuk memasangkan baju ke karakter dan 1 

kali kesempatan salah menempatkan baju ke karakter.  

 

Gambar 4.28 Tampilan perintah Hurry Up 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.28 adalah gambar tampilan perintah Hurry Up permainan 

Indonesian Culture. Perintah ini akan muncul apabila pemain terlalu  

lama dalam menyelesaikan level atau jika waktu akan habis agar pemain 

bergegas untuk menyelesaikan permaianan. 
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Gambar 4.29 Tampilan Mode Time Up 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.29 adalah tampilan game Indonesian Culture Dress Up dalam 

time up mode. Jika permainan waktu habis maka tampilan ini akan 

muncul. Tombol refresh untuk melanjutkan permainan dari awal 

sedangkan tombol Home untuk menuju menu utama. 

 

Gambar 4.30 Tampilan Mode Pause 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.30 adalah tampilan game Indonesian Culture Dress Up dalam 

pause mode. Jika tombol pause yang berada di pojok kiri atas ditekan 



74 

 

maka tampilan ini akan muncul. Tombol resume untuk melanjutkan 

permainan sedangkan tombol exit untuk menuju menu utama. 

 

Gambar 4.31 Tampilan level failed 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.31 adalah tampilan game Indonesian Culture Dress Up dalam 

level failed. Jika Health bar  berada di angka 0 maka tampilan ini akan 

muncul. Tombol refresh untuk melanjutkan permainan dari awal 

sedangkan tombol Home untuk menuju menu utama. 

 

Gambar 4.32 Tampilan level complete 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.32 adalah tampilan level complate dalam game Indonesian 

Culture Dress Up. Pada saat tampilan ini dijelaskan keterangan pakaian 

adat sesuai daerahnya berasal.  Star akan muncul saat pemain mampu 

menyelesaikan level dengan jumlah minimum point yang telah 

ditentukan. Terdapat 3 point yaitu nice, good dan excellent.. Tombol next 

level adalah tombol untuk melanjutkan ke level berikutnya. 

b. Sprite 

 

Gambar 4.33 Sprite Game 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.33 menunjukkan sprite yang digunakan game ini. Terdapat 

karakter dari Adikara dan Adine dengan wajah senang, wujud karakter 
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Adikara dan Adine yang diaplikasikan dalam game, timebar,healthbar, 

border, star, stage, cupboard, board, dan keterangan perintah hurry up.  

 

 

Gambar 4.34 Sprite Pakaian adat Laki-laki Jawa Barat  

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.34 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adikara pada 

level 1 game ini. Terdapat Jas hitam, lokcan, celana hitam panjang, topi 

dan sepatu pantofel. 

 

Gambar 4.35 Sprite Pakaian adat Wanita Jawa Barat  

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.35 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adine pada 

level 1 game ini. Terdapat kebaya panjang, selendang, jarik dan sepatu. 

 

 

Gambar 4.36 Sprite Pakaian adat Laki-laki Yogyakarta  

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.36 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adikara pada 

level 2 game ini. Terdapat Jas biru, blangkon, jarik batik, dan sandal 

bakiak. 

 

Gambar 4.37 Sprite Pakaian adat Wanita Yogyakarta  

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.37 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adine pada 

level 2 game ini. Terdapat kebaya kuning panjang, perhiasan, jarik batik, 

dan sepatu. 

 

Gambar 4.38 Sprite Pakaian adat Laki-laki Jakarta 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.38 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adikara pada 

level 3 game ini. Terdapat Jas hitam, liskol, piasau raut, celana kain 

hitam panjang dan pantoefel 

 

Gambar 4.39 Sprite Pakaian adat Wanita Jakarta 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 



79 

 

Gambar 4.39 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adine pada 

level 3 game ini. Terdapat kebaya biru panjang, selendang, jarik motif 

ujung tombak, dan sepatu heels. 

 

Gambar 4.40 Sprite Pakaian adat Laki-laki Jawa tengah 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.40 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adikara pada 

level 4 game ini. Terdapat Jas hitam (beskap), ladrang, kuluk, jarik batik 

dan pantoefel. 

 

Gambar 4.41 Sprite Pakaian adat Wanita Jawa tengah 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.41 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adine pada 

level 4 game ini. Terdapat kebaya panjang, jarik dan sepatu heels. 
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Gambar 4.42 Sprite Pakaian adat Laki-laki Banten 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.42 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adikara pada 

level 5 game ini. Terdapat Baju putih berlengan panjang,  celana jahitan 

biru dan ikat kepala. 

 

Gambar 4.43 Sprite Pakaian adat Wanita Banten 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.43 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adine pada 

level 5 game ini. Terdapat baju putih dan jarik batik baduy. 
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Gambar 4.44 Sprite Pakaian adat Laki-laki Jawa Timur 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.44 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adikara pada 

level 6 game ini. Terdapat kaos bergaris merah putih, kemeja hitam 

sabuk,  selendang, celana pendek warna hitam dan topi. 

  

Gambar 4.45 Sprite Pakaian adat Wanita Jawa Timur 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.45 menunjukkan sprite yang digunakan karakter Adine pada 

level 6 game ini. Terdapat kebaya warna yang mencolok, jarik dan 

perhiasan. 
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c. Animasi 

 

    

 

 

 

 

 

Gambar 4.46 Animasi Karakter Adikara dan Adine 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.46 adalah gambar animasi karakter adikara dan adine. Animasi 

ini muncul saat pemain masuk halaman utama permainn.  

 

Gambar 4.47 Animasi logoboard 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.47 adalah gambar animasi logoboard. Animasi ini muncul saat 

awal permainan dimulai. Tampilan animasi ini dengan transisi 

memperkecil dan memperbesar. 
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Gambar 4.48 Animasi pauseboard 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.48 adalah gambar animasi pauseboard. Animasi ini muncul 

saat pemain menekan tombol pause. Pada game Indonesian Culture dress 

Up, pauseboard berfungsi sebagai menghentikan permainan untuk 

sementara. 

 

Gambar 4.49 Animasi timeUpboard 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.49 adalah gambar animasi timeUpboard. Animasi ini muncul 

saat waktu permainan telah habis.  
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Gambar 4.50 Animasi liveboard 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.50 adalah gambar animasi liveboard. Animasi ini muncul saat 

point liveboard telah habis.  

 

 

Gambar 4.51 Animasi Vignet Time 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.51 adalah gambar animasi Vignette Time gelap dan terang. 

Animasi ini muncul pada saat waktu permainan habis. 
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Gambar 4.52 Animasi Vignet Health 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.52 adalah gambar animasi Vignet Health . Animasi ini muncul 

ketika salah menempatkan baju ke karakter. 

 

 

Gambar 4.53 Animasi perintah HurryUp 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.53 adalah gambar animasi perintah HurryUp. Animasi ini 

muncul saat pemain terlalu lama dan waktu permainan akan habis. 

 

Gambar 4.54 Animasi achievement good 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 4.54 adalah gambar animasi achievement good pada game 

Indonesian Culture Dress Up. Animasi ini muncul saat pemain berhasil 

melakukan permainan dengan mendapatkan nilai good. 

 

Gambar 4.55 Animasi achievement nice 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.55 adalah gambar animasi achievement nice pada game 

Indonesian Culture Dress Up. Animasi ini muncul saat pemain berhasil 

melakukan permainan dengan mendapatkan nilai nice. 

 

Gambar 4.56 Animasi achievement excellent 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.56 adalah gambar animasi achievement excellent pada game 

Indonesian Culture Dress Up. Animasi ini muncul saat pemain berhasil 

melakukan permainan dengan mendapatkan nilai excellent. 
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Gambar 4.57 Animasi effects star 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.57 adalah gambar animasi effects star muncul setelah tepat 

memakaikan pakaian baju pada karakter. 

 

Gambar 4.58 Animasi Tombol Play, Exit, Resume dan Next Level 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.58 merupakan gambar animasi tombol Play dan exit yang 

muncul saat awal permainan pada tombol ditekan . Tombol resume saat 

permainan berada dalam mode pause. Tombol next level saat permainan 

berada dalam mode pemberian achievement.  

  

 

 

 

d. Button  
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Gambar 4.59 Button  

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.59 adalah gambar tombol-tombol yang ada di dalam game 

Indonesian Culture Dress Up.  

 

4.1.4 Sound dan Background Musik 

Sound yang digunakan dalam game ini adalah sound dengan tema classic 

dengan budaya khas Indonesia. Sound effect didapatkan secara gratis melalui 

website http://www.pacdv.com/. Untuk keperluan game yang membutuhkan suara 

drag dan drop, tombol, timer dan live sound effect yang didapatkan melalui 

website tersebut diedit melalui software editing sound. 
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Gambar 4.60 Proses Editing Sound 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Pada gambar 4.60 adalah gambar proses editing sound effect pada saat 

pemain mendapatkan achievement. Editing ini dilakukan untuk meningkatkan 

mood pemain saat mendapatkan. 

Background music pada game Inodenesian Culture Dress Up menggunakan 

tema classic tradisional. Dalam pembuatan background music dibuat dengan 

original. Background music dibuat dengan bantuan salah seorang arranger. 

Background music yang dibuat adalah background music dengan durasi 1 menit 

10 detik untuk tampilan menu awal dan 39 detik saat permainan mode puzzle  

berlangsung. 
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4.2 Pasca Produksi 

Dalam tahap pasca produksi hal yang dilakukan adalah publishing. 

Publikasi tersebut dilakukan dengan membuat poster dan merchandise seperti 

sticker, gantungan kunci, dan mug. 

 

4.2.1 Export Android 

Instalasi aplikasi ke gadget atau lebih dikenal dengan istilah build dalam 

game ini yaitu .apk dan telah dilakukan testing di berbagai device android. Dalam 

Gambar 4.61 proses Exporting Android permainan “Indonesian Culture Dress 

Up”. 

 

Gambar 4.61 Proses Exporting 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4.2.2 Play Testing 

Play testing adalah suatu cara menguji sebuah game tanpa memikirkan 

sisi coding atau bug/error dari game tersebut dari sisi menarik atau tidaknya game. 

Play testing dilakukan kepada masyarakat untuk mengetahui respon masyarakat 

secara langsung dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pembuatan 

game. 

   
 

Gambar 4.62 Dokumentasi Play Testing 

(Sumber: Dokumentasi Pameran) 

 

Gambar 4.62 merupakan gambar dimana proses play test dilakukan. Dari 

proses play testing, diperoleh saran serta kritik yang berfungsi untuk membuat 

game  tersebut lebih mudah untuk dipahami dan pemain sebagai indikator timer. 

 

4.2.3 Publikasi 

Publikasi game masih dalam tahap perencanaan masuk ke media seperti 

play store karena membutuhkan biaya, waktu dan proses seleksi dari google play. 

Cara publikasi juga dilakukan dengan membuat poster serta merchandise. Berikut 

merupakan hasil publikasi seperti poster dan merchandise.  
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1. Poster 

 

Gambar 4.63 Poster Game 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Media publikasi yang dgunakan adalah poster karena poster dapat memuat 

informasi tentang gambaran game dari sisi gameplay dan genre game yang 

digunakan. 

2. Merchandise 

 

Gambar 4.64 Mug 

(Sumber: Dokumentasi Pameran) 
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Gambar 4.48 adalah desain merchandise mug dengan 2 desain yang berbeda. 

Mug dipilih karena dapat menampilkan karakter dan tema game serta judul 

game yang diaplikasikan dalam bentuk fisik dengan harga yang terjangkau. 

 

Gambar 4.65 Stiker 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.65 adalah tampilan desain stiker game Indonesian Culture Dress 

Up. Terdapat 12 desain yang terdiri dari 6 provinsi di pulau Jawa yaitu Jawa 

barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah dan Jakarta. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dalam bab V ini diberikan kesimpulan serta saran selama proses pengerjaan 

Tugas Akhir dilakukan, guna sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas suatu 

karya. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Implementasi di atas maka akan disimpulkan hasil dari 

pengerjaan yang telah dikerjakan: 

1. Game ini memberikan pengetahuan tentang budaya di Indonesia khususnya 

pakaian adat. 

2. Fitur Augmented Reality dapat meningkatkan suasana pada saat bermain 

sehingga bermain lebih nyata. 

3. Game ini merupakan game puzzle sehingga cara bermainnya dengan 

menyatukan gambar – gambar pakaian adat yang sudah di pisah secara acak. 

4. Game ini mampu memberikan tantangan berupa timer. Sehingga pada saat 

bermain game puzzle belajar manajemen waktu dengan baik.  

5. Dalam pembuatan game ini terdapat beberapa kesulitan seperti pengumpulan 

informasi mengenai pakaian adat di Indonesia yang memiliki perbedaan 

antara sumber yang satu dengan sumber lainnya, pembuatan desain game 

yang harus menarik dan mudah dipahamipun menjadi tatangan dalam 

pembuatan game ini. 
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6. Dalam pembuatan game ini dibutuhkan pembuatan list item dan alur jalannya 

 game terlebih dahulu sebelum masuk proses produksi. Hal ini diperlukan 

 guna menghindari kekurangan miss item yang seharusnya diperlukan dalam 

 game. 

Dalam pembuatan Tugas Akhir, masih terdapat banyak kekurangan. 

Terutama dalam hal seperti manajemen waktu, kesalahan desain karakter yang 

tidak sesuai tema dan miss item serta miss pemrograman.  

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang disampaikan selama dalam pengerjaan Tugas 

Akhir ini yaitu: 

1. Animasi pada game ini masih terlalu kaku dan sedikit variasi. Perubahan 

penggunaan animasi dari animated sprite ke spine akan meningkatkan 

animasi dari game ini. 

2. Gambar background dari game ini masih kurang banyak. Diharapkan 

kedepannya gambar background dari game ini bisa lebih bervariasi. 

3. Game ini menyediakan 6 provinsi di pualu Jawa saja. Diharapkan 

kedepannya daerah-daerah lain yang mempunyai pakaian adat dimasukkan 

juga.   

4. Manajemen waktu saat proses pengerjaan sangatlah diperlukan agar dapat 

terstruktur secara rapi dalam proses pengerjaan. 
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5. Pada device android dengan spesifikasi rendah cukup berat dalam 

menjalankan game ini. Optimilasi masih diperlukan untuk meningkatkan 

performa dari game ini. 

6. Tampilan game 2D yang saat ini telah diimplementasikan dapat 

dikembangkan menjadi game 3D yang lebih menarik dan akan menjadi nilai 

tambah bagi game itu sendiri. 

7. Mengembangkan game ke platform IOS. 

8. Pengembangan game ini dapat dilakukan dengan menambahkan fitur 

Multiplayer dengan perantara Bluetooth. 

9. Membuat game yang bagus agar hasilnya lebih memuaskan, harus di lakukan 

secara tim. 

10. Testing game perlu dilakukan sebelum exporting  ke android 
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