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 ABSTRAK 

 

 

Pembuatan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh minimnya pendidikan  / tempat 

belajar formal maupun non-formal yang mengajarkan ilmu astronomi, padahal 

Indonesia adalah negara astronomi paling maju se Asia Tanggera. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah membuat sebuah karya 

multimedia game bergenre racing shooter game tentang rasi bintang sebagai media 

pembelajaran anak usia 6- 12 tahun. 

Untuk menghasilkan karya game yang menyenangkan dan tidak membosankan, 

tentunya perlu diperhatikan sasaran segmentasi yang tepat. Karena segmentasi yang 

dituju adalah siswa sekolah dasar, maka dibuatlah game yang sesuai dengan anak usia 

6 - 12 tahun. 

Diharapkan dengan menggunakan game ke dalam proses belajar mengajar, akan 

membuat anak cepat berkembang dan dapat memunculkan keingintahuan anak, karena 

anak akan merasa didalam game dialah yang berperan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penciptaan 

Tujuan yang ingin dicapai pada Tugas Akhir ini adalah menghasilkan game 

bergenre vehicular combat game tentang pengetahuan rasi bintang sebagai media 

pembelajaran pada anak. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya pendidikan / tempat 

belajar formal maupun nonformal yang mengajarkan ilmu astronomi, sementara di 

Indonesia adalah merupakan Negara dengan ilmu astronomi paling maju se Asia 

Tenggara. Hal ini didukung oleh pernyataan Bambang Tedjasukmana dalam website 

www.republika.co.id bahwa astronomi di Indonesia paling maju se-Asia Tenggara. Hal 

ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya fasilitas, jumlah observasi dan jumlah 

ahli astronomi Indonesia. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Pusat 

Sains Antariksa LAPAN, Clara Y.Yatini dalam website www.republika.co.id 

Menurutnya, astronomi semakin diminati masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya minat anak-anak sekolah yang ingin mempelajari lebih lanjut 

mengenai astronomi dan alam semesta. Mereka (anak-anak), ingin mencari tahu 

tentang antariksa, teknologi berbasis antariksa, bagaimana antariksa dan apa yang ada 

didalamnya. Sehingga LAPAN menyiapkan mata ajaran khusus yang terkait dengan 

alam semesta beserta praktiknya. Meskipun peminat ilmu astronomi meningkat 

kurikulum sekolah tidak banyak menyinggung soal sains dan antariksa. Sangat 



disayangkan apabila peminat banyak namun pendidikan tidak menunjang untuk 

pengembangan keilmuan ini. 

Menurut astronom besar Indonesia Dr. Johny Setiawan dalam website 

www.sains.kompas.com bahwa untuk mengembangkan minat siswa terhadap 

astronomi dapat diawali mulai dengan proyek-proyek kecil, misalnya pengamatan 

planet-planet tata surya, seperti Venus, Saturnus, Yupiter dan Komet. Karena hal-hal 

sederhana itulah sangat menarik, bahkan untuk astronom profesional. Setelah itu, bisa 

beranjak mendalami bintang-bintang, system bintang ganda dan majemuk, sistem 

planet ekstra surya dan galaksi. Beliau yakin dari hal-hal yang sederhana akan tumbuh 

minat yang besar. Jika minat tersebut terus dibina, kelak akan ada pakar-pakar 

astronom dunia asal Indonesia. 

Menurut Meidya Derni dalam bukunya “Happy Bunda”, (2009:154) game sangat 

dekat dengan anak, bahkan jika diperkotaan angka anak yang tidak tahu game bisa 

dihitung jari. Disisi lain game membuat anak cepat berkembang dan dapat 

memunculkan keingintahuan karena anak akan merasa di dalam game dialah yang 

berperan. Berbeda dengan media video yang hanya bisa dilihat yang terkadang 

membuat anak kurang tertarik. Hal ini didukung dengan pendapat Psikolog Evangeline 

I. Suaidy dalam website tekno.kompas.com bahwa sebaiknya jangan melarang anak 

untuk bermain. Karena dalam batas normal dan seimbang, permainan punya dampak 

positif untuk anak. 

Pada zaman modern bermain game sudah merupakan suatu kebiasaan bahkan bisa 

menjadi rutinitas untuk anak-anak. Karena dalam bermain game anak-anak dapat 



mendapat suatu kesenangan dan merupakan hiburan untuk menghilangkan kejenuhan. 

Selain itu game bisa menjadi pengisi waktu luang. Jadi menjadikan game sebagai 

media pembelajaran merupakan hal yang efektif untuk mengenalkan dunia astronomi 

dalam bentuk rasi bintang. 

Untuk menyesuaikan dengan konsep rasi bintang, maka game ini akan dibuat 

dengan genre vehicular combat game, karena dalam vehicular combat game banyak 

terdapat tantangan, misi serta tujuan yang ada, hal ini akan membuat anak-anak 

menjadi lebih tertarik untuk mengetahui dan mempelajari astronomi melalui rasi 

bintang. 

Adapun konsep yang akan digunakan pada game ini adalah dengan genre 

vehicular combat game dengan menggunakan visualisasi lowpoly 3D (3 dimensi) pada 

desain karakter, enemy dan obstacle, dan menggunakan visualisasi 2D (2 dimensi) 

untuk background. Menurut Andik susilo dalam bukunya Teknik Cepat Memahami 

Komputer dan Internet (2010:37) bahwa di usia dibawah 17 tahun sudah dapat 

mengerti game tapi tetap harus didampingi oleh orang tua. 

Melalui game ini anak-anak diharapkan mendapat pengetahuan dan mau mengenal 

dunia astronomi dalam bentuk rasi bintang. 

 

1.2  Fokus Penciptaan 

Berdasarakan latar belakang penciptaan yang telah diuraikan di atas, maka fokus 

penciptaan adalah bagaimana membuat game bergenre vehicular combat  tentang 



pengetahuan rasi bintang sebagai media untuk memperkenalkan dunia astronomi 

kepada anak usia 6-12 tahun. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penciptaan 

Berdasarkan fokus penciptaan di atas agar penciptaan tidak mengembang, maka 

ruang lingkup penciptaan ditekankan pada:  

1. Pembuatan game bertema rasi bintang. 

2. Mengembangkan genre Vehicular combat. 

3. Terdiri dari 6 level. 

4. Visualisasi karakter/player, enemy dan obstacle game menggunakan 3D Low Poly. 

5. Visualisasi background game menggunakan 2D. 

6. Game ini bisa diaplikasikan untuk Smartphone (Android). 

7. Game untuk anak usia 6-12 Tahun. 

 

1.4 Tujuan Penciptaan 

Tujuan dari penciptaan tugas akhir ini adalah: 

1. Membuat game tentang rasi bintang bergenre vehicular combat game. 

2. Membuat game sebagai media untuk memperkenalkan dunia astronomi melalui 

rasi bintang kepada anak usia 6-12 tahun melalui game. 

 

 

1.5 Manfaat Penciptaaan 



Manfaat penciptaan yang diharapkan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu : 

1. Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Lebih memahami ilmu astronomi melalui rasi bintang. 

b. Meningkatkan kemampuan perancangan game berbasis android. 

c. Memahami konsep dan mekanisme game bergenre vehicular combat. 

2. Manfaat bagi Lembaga/Kampus 

a. Sebagai bahan kajian materi untuk matakuliah yang bersangkutan dengan 

game. 

b. Sebagai rujukan pembuatan game tentang permainan bergenre vehicular 

combat. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

a. Diharapkan mampu menjadi game yang bukan hanya memberikan hiburan 

tetapi juga mengedukasi, melalui pengetahuan serta pesan yang disampaikan 

secara tersurat maupun tersirat. 

b. Diharapkan dapat menjadi media peningkatan pengembangan anak usia 6-12 

tahun. 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Game 

Menurut Mitchell Wade-John C Back dalam Isman H Suryaman, (2007: 88) game 

adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang 

menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. Samuel Henry, (2010: 214) 

mendefinisikan, game adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari keseharian anak, 

sedangkan sebagian orang tua menuding game sebagai penyebab nilai anak turun, anak 

tak mampu bersosialisasi, dan tindak kekerasan yang dilakukan anak. 

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa game adalah pelatihan yang 

baik bagi dunia nyata yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi, dan 

merupakan bagian dari keseharian anak yang dianggap negatif oleh sebagian orang tua. 

 

2.1.1 Manfaat Game Bagi Anak 

Menurut Ayunda W Safitri dalam website techno.okezone.com menjelaskan 

manfaat game, diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Terapi Penyakit Kronis untuk Anak-anak 



The University of Utah melakukan penelitian efek dari video game terhadap anak 

yang didiagnosa penyakit kronis seperti autisme, dan penyakit Parkinson. Anak-

anak yang memainkan game tertentu dapat menunjukkan tanda-tanda perbaikan 

baik dalam ketahanan maupun daya juang saat menghadapi penyakit, 

dibandingkan yang tidak bermain game. 

2. Mengurangi Stres dan Depresi 

2009's Annual Review of Cybertherapy and Telemedicine mengemukakan bahwa 

gamers yang memiliki masalah dalam kesehatan mental seperti stres maupun 

depresi, dapat melampiaskan rasa frustasi mereka saat bermain video game. Ini 

membuktikan bahwa permainan tertentu akan memungkinkan mereka 

menghindari tingkatan stres tertentu. Sehingga game bisa membantu mereka untuk 

menenangkan pikiran. 

3. Meningkatkan Penglihatan 

Mungkin sering terdengar jika duduk telalu lama di depan TV akan tidak baik 

untuk kesehatan mata. Tapi ada psikolog pengemembang Visual Development Lab 

of Ontario's McMaster University bernama dr. Dephen Maurer menemukan hasil 

yang berbeda. Beliau mengungkapkan orang yang menderita katarak bisa 

meningkatkan penglihatan mereka dengan game tembak-tembakan seperti Medal 

of Honor dan Counter Strike. Permainan itu membutuhkan jumlah perhatian dan 

adrenalin yang tinggi. 

 

4. Meningkatkan Keterampilan Pengambilan Keputusan 



Video game paling membutuhkan respon cepat dalam sepersekian detik untuk 

mengambil keputusan yang akan menyangkut hidup dan mati sang tokoh 

virtualnya. Para ahli saraf kognitif di University of Rochester, New York 

menemukan fakta bahwa game bisa memberikan banyak permainan otak untuk 

melatih keterampilan pengumpulan informasi. 

5. Memberi Kebahagiaan di Usia Tua 

Para peneliti dari North Carolina State University telah meneliti hubungan antara 

bermain video game dengan kesejahteraan mental. 

“Mereka yang senang bermain video game memiliki tingkat kebahagiaan yang 

lebih tinggi, sedangkan yang tidak bermain video game justru terdapat emosi 

negatif seperti depresi,” kata seorang peneliti di PsychCentral Rick Nauert. 

 

2.1.2 Pengertian Genre Game 

Menurut Ivan Sibero (2009: 18) dalam bukunya yang berjudul “Langkah Mudah 

Membuat Game 3D” 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. 

 

2.1.3 Genre Game 

Terdapatbanyak sekali genre game, berikut adalah genre game yang 

berhubungan dengan game yang akan dibuat. 

1. Shooter  



Menurut Ivan Sibero (2009:21) dalam bukunya yang berjudul “Langkah Mudah 

Membuat Game 3D” Shooter game termasuk jenis game yang dapat bertahan. 

Hampir semua pemain game suka genre ini. Pemain dibuat tertahanan dengan 

persenjataan yang dapat dipilih dan umumnya musuh yang disusun acak. Shooter 

sendiri dibagi menjadi 2 yaitu Frist Person Shooter (TPS) dan Third Person 

Shooter (TPS). 

2. Third Person Shooter (TPS) 

Menurut Ivan Sibero dalam bukunya yang berjudul “Langkah Mudah Membuat 

Game 3D” (2009: 22) Genre game ini dikenal juga dengan TPS atau 3PS. Genre 

ini mirip seperti FPS. Namun perbedaaan jelas terlihat pada tampilan game. TPS 

ini menggunakan orang ketiga sebagai sudut pandang sehingga gerakan karakter 

dapat dilihat dengan jelas. Gaya game seperti ini cukup populer pada awal tahun 

2000 dengan game Tom Rider. Namun ada banyak game lagi yang menggunakan 

genre ini, seperti Gears of war dan Max Payne. 

3. Action 

Menurut Ivan Sibero dalam bukunya yang berjudul “Langkah Mudah Membuat 

Game 3D” (2009: 18) Genre ini mungkin gaya permainan yang paling diminati 

para player. Dibutuhkan kecermatan reaksi waktu dan gerak. Genre ini memiliki 

banyak rintangan di dalamnya. Jenis game menembak. Perkelahian dan banyak 

lagi termasuk dalam genre ini.  

 

2.1.4 Pengertian Vehicular Combat Game 



Menurut Vincent Maisonneuve yan berjudul “Everything You Need to Know 

About Video Games” (2015) Vehicular combat or car combat games focus on fastpaced 

action, as the player operates a car or other vehicle and trying to kill or destroy CPU or other 

player opponents. 

 

Diterjemahkan: 

Vehicular combat atau car combat permainan yang fokus pada tindakan cepat, 

pemain beroperasi dengan mobil atau kendaraan lain dan mencoba untuk membunuh 

atau menghancurkan CPU atau lawan pemain lain. 

 

2.2 Astronomi 

 Ganda Wenang Sani memaparkan pada website http.referensibebas.com Menurut 

beliau pengertian astronomi adalah cabang ilmu alam yang meliputi pengamatan 

benda-benda langit serta fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi.Benda 

langit yang di maksud disini adalah bintang, planet, komet, nebula, gugus bintang, 

galaksi dan sebagainya, dan fenomena alam yang dimaksud adalah seperti radiasi latar 

belakang kosmik atau radiasi CMB. 

 Ilmu astronomi juga memiliki cabang-cabang yang membahas hal yang lebih 

spesifik. Adapun cabang-cabang dari astronomi tersebut adalah : 

 

 

1. Kosmogoni 



Kosmogoni adalah cabang ilmu astronomi yang mempelajari asal usul dan cara 

terjadinya benda-benda angkasa seperti bintang, matahari, dan planet-planet 

termasuk bumi. 

2. Astrofisika 

Astrofisika adalah cabang ilmu Astronomi yang mempelajari sifat-sifat fisik dan 

spesifik benda-benda angkasa yang meliputi: temperatur (suhu) dan radiasi, 

keadaan atmosfer, keadaan permukaan benda angkasa, keadaan lapisan, dan 

gejala-gejala lain yang disebabkan oleh sifat fisik tersebut. 

3. Astronomi Posisi atau Astrometri 

Astrometri adalah cabang ilmu Astronomi yang mempelajari hubungan geometris 

benda-benda angkasa, meliputi: kedudukan benda-benda angkasa, jarak benda 

angkasa yang satu dengan yang lain, ukuran benda angkasa, rotasi dan revolusinya. 

4. Astronomi Praktis 

Astronomi praktis adalah cabang ilmu Astronomi yang mempelajari bagaimana 

cara mengadakan observasi terhadap benda-benda angkasa, dengan alat-alat 

astronomis dan metode yang sesuai, sehingga diperoleh data yang memenuhi 

persyaratan benar. 

 

 

 

5. Astronomi Deskriptif 



Astronomi deskriptif adalah cabang ilmu astronomi yang menjelaskan secara 

teratur atau sistematis tentang fakta-fakta/gejala-gejala astronomis dan bagaimana 

terjadinya gejala-gejala tersebut serta sebab musababnya. 

 

2.2.1 Rasi Bintang 

Menurut Steve Parker dalam bukunya “Just Facts: Tata Surya”(2007) rasi 

bintang telah dilihat orang sejak zaman kuno. Kelompok bintang yang membentuk pola 

ini disebut rasi bintang. Bintang-bintang dalam rasi bintang jarang memiliki hubungan 

satu sama lain. Bintang-bintang tersebut hanya berada dalam satu arah ketika diamati 

dari Bumi. Rasi bintang tersebut merupakan rasi bintang yang dilalui oleh matahari, 

bulan, dan planet-planet.Rasi bintang kuno digunakan para astronomi zaman dulu 

sebagai petunjuk arah. 

2.3 Anak 

 Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar 

perempuan dengan laki - laki anak juga merupakan cikal bakal dari generasi baru yang 

meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Anak adalah karunia yang terbesar bagi 

keluarga, agama, bangsa dan negara.dan berikut adalah pengertian dan definisi anak 

menurut Nurhayati Pujiastuti pada buku “Rahasia Memikat Hati Mertua” (2008: 7) 

Anak adalah buah hati orang tuanya. tempat orang tua menaruh banyak harapan ketika 

tua dan tidak mampu kelak. Dan di mata orang tua. setiap anak tetaplah jadi anak 

meskipun anak itu sudah dewasa dan membentuk keluarga sendiri. 

2.3.1 Karakter usia 6 – 12 



 Hadi Wahyono dalam situs https://www.academia.edu dijelaskan tentang 

kecenderungan belajar anak pada usia sekolah dasar yang memiliki tiga ciri sebagai 

berikut: 

1. Konkrit, mengandung makna proses belajar beranjak menuju menuju hal-hal yang 

konkrit yakni dapat dilihat, didengar, diraba, dibaui, dirasa dan diotak-atik dengan 

menitikberatkan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

2. Integratif, yaitu pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang 

dipelajari sebagai suatu keutuhan, mereka belum mampu memilah-milah konsep 

dari berbagai disiplin ilmu, hal ini menggambarkan bahwa pola pikir anak masih 

deduktif yaitu dari hal umum ke bagian demi bagian. 

3. Hierarkis, yaitu pada tahap usia sekolah dasar, pola belajar anak usia sekolah dasar 

semakin berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal sederhana menjadi lebih 

kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai 

urutan logis, keterkaitan antara materi dan cakupan keluasan serta kedalaman 

materi. 

 Dengan adanya hal tersebut, maka dalam pembuatan game perlu diperhatikan 

mengenai keadaan siswa sekolah dasar dimana ini juga termasuk anak usia 6 – 12 

tahun, kesesuaian tema yang diangkat, pendalaman materi dan juga kesinambungan 

antar materi yang disajikan. 

 

 

2.4  Metodelogi Penelitian 



Menurut Ruslan Rosady (2003:24) Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, 

yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu 

methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan 

ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu 

subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. 

Menurut Nana Syaodih (2005: 5) pengertian penelitian adalah suatu proses 

pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik 

bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, 

interaktif maupun non interaktif. 

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian berasal 

dari kata Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau 

menuju suatu jalan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan 

secara sistematis, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. 

 

  



BAB III 

METODOLOGI PENCIPTAAN 

 

 

3.1 Metodelogi Penelitian 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian secara kualitatif. Menurut Eko Sugiarto dalam bukunya ”Menyusun 

Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi”,(2015: 8) penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses 

dan makna berdasarkan prespektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

Melalui metode kualitatif ini akan dicari hal-hal yang berkaitan dengan teknik 

pembuatan Tugas Akhir yaitu vehicular combat game, rasi bintang dan anak-anak. 

Setelah semua data ditemukan selanjutnya akan dikaji guna mendapatkan kesamaan. 

Hal-hal yang sama berikutnya akan dijadikan instrumen kunci atau keyword. Dalam 

Tugas Akhir ini metode pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara 

mendalam serta observasi. 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Pada bagian ini menjelaskan objek penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir 

ini. Objek yang akan diteliti adalah rasi bintang dengan fokus pada rasi bintang yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak semua rasi bintang akan diteliti 

dikarenakan dapat menyebabkan melebarnya pokok bahasan. Ada total 88 rasi bintang 



yang telah ditemukan sejauh ini dan telah tercatat dalam astronomi dunia. Namun rasi 

bintang yang akan diteliti berjumlah 6 rasi bintang yaitu Rasi Bintang Pari, Rasi 

Bintang Ursa Major, Rasi Bintang Orion, Rasi Bintang, Summer Triangle, Rasi 

Bintang Scorpio, dan Rasi Bintang Leo. Target yang diteliti pada penelitian ini adalah 

anak perkotaan yang sering berinteraksi dengan smartphone dalam  kesehariannya. 

 

3.3 Lokasi 

 Tempat yang akan dituju dalam melakukan penelitian mencakup wilayah kota-

kota besar dan sekitarnya untuk mengetahui perilaku anak-anak modern yang sering 

berinteraksi dengan smartphone. Wilayah yang dicakup yaitu Surabaya, Sidoarjo, 

Mojokerto dan Gresik. 

 

3.4 Sumber Data 

  Data sangat penting untuk penyusunan laporan Tugas Akhir ini agar laporan dapat 

dipertanggung jawabkan dan akurat. Sumber data pada laporan ini diperoleh dari buku-

buku atau studi literatur. Studi literatur diperlukan untuk menemukan keabsahan data 

yang sudah diterbitkan baik dari buku-buku maupun dari jurnal dan laporan penelitian 

sebelumnya. Selanjutnya sumber data dari observasi dengan cara memperhatikan 

rekaman yang ada maupun observasi secara langsung ke lokasi penelitian, serta 

dilakukan studi eksisting, untuk mempelajari game-game yang memiliki kesamaan 

dengan karya Tugas Akhir ini untuk memperoleh masukan tentang kelebihan dan 

kekurangannya. Yang terakhir adalah wawancara dengan narasumber yang memiliki 



keahlian sesuai dengan bahasan yang ada, untuk mendapatkan informasi langsung dari 

orang-orang yang sudah ahli dibidangnya. Sumber data secara rinci dijelaskan pada 

bagian 3.5 Pengumpulan Data. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam kegiatan Tugas Akhir ini dilakukan agar dalam proses 

analisis data tidak terjadi penyimpangan materi serta tujuan yang dicapai. Dilakukan 

dengan cara membagi data menjadi 3 bagian yaitu vehicular combat, rasi bintang dan 

anak-anak. Pada vehicular combat pengumpulan data diperoleh dari studi literatur yang 

dilakukan pada 2 buku  yaitu buku Everything You Need to Know About Video Games 

dan buku Al Game Engine Programming Course sehingga didapatkan suatu 

kesimpulan. Penelitian tentang vehicular combat dilanjutkan dengan melakukan 

observasi pada 2 game yaitu game Asteroid Destruction dan game Galak-Z. Penelitian 

tentang vehicular combat dilanjutkan dengan wawancara pada programming game 

karena pada proses pembuatan game, programmer game lah yang banyak berperan 

serta dalam menentukan pola permainan atau gameplay. 

 Selanjutnya pengumpulan data pada rasi bintang diperoleh melalui wawancara. 

Wawancara dilakukan kepada ketua komunitas Surabaya Astronomi Club. Penelitian 

tentang rasi bintang dilanjutkan dengan studi literatur melalui 2 buku yaitu buku Seri 

“Pengetahuan Alam” dan buku “Just Fact the Solar System” dan didapatkan sebuah 

kesimpulan. Penelitian tentang rasi bintang dilanjutkan dengan observasi mengamati 

bintang-bintang sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. 



 Selanjutnya pengumpulan data dilakukan pada bagian anak, sebelum data 

dikumpulkan maka ditentukan dulu STP dari anak yang akan diteliti. Setelah 

ditentukan STP ditemukan maka dilakukan penelian dimulai dengan wawancara 

kepada dosen psikologi Stikom Surabaya. Penelitian tentang anak-anak dilanjutkan 

dengan studi literatur dari 2 buku yaitu buku “Ilmu Kesehatan Anak untuk Anak 

Pendidikan Kebidanan” dan “Jurnal Ilmu Seni dan Desain Ultimart” dari kedua buku 

tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian tentang anak kemudian 

dilanjutkan dengan observasi di situs youtube.com tentang sosial eksperimen pada anak 

anak, sehingga didapatkan suatu kesimpulan. 

 Setelah semua data didapatkan maka dicarilah kesamaan dari data yang diperoleh 

sehingga menghasilkan keyword. Keyword-keyword yang telah dikumpulkan akan 

dicari kesamaan satu dengan yang lain hingga didapatlah satu keyword yang nantinya 

akan dijadikan konsep dasar pada game yang akan dibuat.  

 

3.5.1 Vehicular Combat Game  

 Pada tahapan ini, pengumpulan data lebih terarah kepada vehicular combat game. 

Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan keyword yang digunakan sebagai 

pedoman pembuatan Tugas Akhir ini. 

 

 

1.   Studi Literatur 



Studi literatur dalam penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data melalui internet, untuk mencari informasi tentang vehicular 

combat game. Menurut Vincent Maisonneuve yang berjudul “Everything You 

Need to Know About Video Games” (2015) Vehicular combat or car combat 

games focus on fast-paced action, as the player operates a car or other vehicle 

and trying to kill or destroy CPU or other player opponents. 

Diterjemahkan: 

Vehicular combat atau car combat permainan yang fokus pada tindakan cepat, 

pemain beroperasi dengan mobil atau kendaraan lain dan mencoba untuk 

membunuh atau menghancurkan CPU atau lawan pemain lain. Sedangkan menurut 

buku “Al Game Engine Programming Course Technology” dari (Brian Scwab, 

2009:192) Vehicular Combat Game although other games released earlier had 

cars and weapons. with arena-style levels and weapons. So they weren’t really 

driving simulations. 

Vehicular Combat Game biasanya mengikuti pola permainan sederhana, pemain 

harus mengelahkan tingkatan jumlah musuh yang semakin trampil, biasanya 

medan perang semakin kompleks. 



 

Gambar 3.1 Cover Buku Al Game Engine Programming Course Technology dan 

Everything You Need to Know About Video Games 

Sumber: google.com (2017) 

Melalui 2 pernyataan dari sumber di atas dapat disimpulkan bahwa vehicular 

combat adalah jenis video game yang fokus pada kecepatan permainan 

menggunakan kendaraan dan pemain harus mengalahkan atau menghancurkan 

musuh yang semakin kuat dan medan yang semakin sulit. 

Keyword: Kecepatan, Kendaraan, Menghancurkan 

2. Observasi 

 

Gambar 3.2 Screenshoot Steam 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 



Untuk mengetahui lebih dalam tentang vehicular combat game maka penulis 

melakukan kajian terhadap 2 game yang berjudul Asteroid Destruction dan Galak-

Z. Berikut adalah kajian penulis pada kedua game tersebut. 

a. Asteroid Destruction  

Asteroid Destruction merupakan game vehicular combat yang dapat di mainkan di 

Windows, di dalam game ini diharuskan menembak dan menghancurkan musuh 

untuk memenangkan game ini (lihat gambar 3.2). Cara bermain pada game ini, 

pemain mengendarai suatu pesawat dan harus menghancurkan asteroid sebanyak-

banyaknya dalam waktu yang sudah ditentukan. 

.  

Gambar 3.3 Asteroid Destruction 

Sumber: youtube.com (2017) 

Tabel 3.1 Analisa Game Asteroid Destruction 

Kekuatan (Strenght) Kelemahan (Weakness) 

1. Memiliki Dimensi yang luas 

sehingga pemain lebih leluasa. 

2. Gameplay simple dan mudah 

dimengerti 

1. Enemy tidak ada dan game 

hanya bersifat time trial 

 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 



b. Galak-Z 

Galak-Z merupakan vehicular combat game yang dapat dimainkan di PS4 dan Pc. 

Di dalam game ini diharuskan menembak lawan-lawan agar tidak terkena dan 

menghindari tembakan lawan untuk memenangkan game ini pemain harus selamat 

sampai garis finish dengan selamat (lihat gambar 3.3). Dalam game ini pemain 

menjadi pilot suatu pesawat dengan senjata yang bermacam-macam dan akan 

menembak lawan dan rintangan hingga menuju garis finish untuk memenangkan 

permainan tersebut. 

 
Gambar 3.4 Galak-Z 

Sumber : youtube.com (2017) 

 

Tabel 3.2 Analisa Game Galak-Z 

Kekuatan (Strenght) Kelemahan (Weakness) 

1. Grachic 3D sangat bagus dan 

kontras 

2. Userinterface sangat 

interaktif dan terkonsep. 

1. Game sangat kompleks dan 

susah dimengerti 

 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 



Setelah dilakukan studi eksisting yang dilakukan pada 2 game di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa vehicular combat game adalah game yang diharuskan 

menembak musuh maupun rintangan dari kendaraan yang dikendarai pemain, dan 

pemain harus mengalahkan bahkan menghancurkan musuh untuk memenangkan 

game tersebut. 

Keyword: Kendaraan, Senjata, memenangkan 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada programmer dan menarik sebuah kesimpulan dari 

wawancara yang dilakukan pada Aldhy Maulana Putra, S.Tr.K.M dari hasil 

wawancara beliau mengemukakan bahwa vehicular combat game adalah game 

dengan kendaraan dan setiap kendaraan akan saling menghancurkan dengan 

senjata untuk menyelesaikan misi tertentu.  

 
Gambar 3.5 Wawancara dengan programmer game. 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 



Keyword : Senjata, Kendaraan, Memenangkan 

 

 

3.5.2 Rasi Bintang 

Pada tahapan ini, pengumpulan data terarah kepada ilmu astronomi khususnya 

pada rasi bintang. Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan keyword yang 

digunakan sebagai pedoman pembuatan Tugas Akhir ini. 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada bapak Muhammad Hammam Nasiruddin, dimana 

beliau adalah ketua dari komunitas Surabaya Astronomi Club. Dari hasil 

wawancara beliau mengatakan rasi bintang adalah sekumpulan bintang yang bila 

dilihat dari sudut pandang tertentu (bumi) seakan saling berdekatan dan saling 

membentuk pola. 

 
Gambar 3.6 Wawancara dengan ketua komunitas Surabaya Astronomi Club 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 

Keyword: Bintang, Bumi, Pola 



2. Studi Literatur 

Pada studi literatur ini penulis mencari data tentang rasi bintang, melalui buku 

Firman Sujadi yang berjudul “Seri Pengetahuan Alam” (2009). Dari sumber yang 

didapatkan informasi bahwa rasi bintang adalah bintang yang ada dilangit 

berkelompok dan membentuk suatu pola tertentu apabila dihubungkan dengan 

garis. 

Sedangkan menurut buku Stave Parker yang berjudul “Just The Fact Solar 

System” (2007) Rasi Bintang adalah kumpulan bintang yang membentuk pola, 

bintang bintang dalam dalam rasi bintang tidak memiliki hubungan satu sama lain. 

              

Gambar 3.7 Cover Buku “Seri Pengetahuan Alam”dan “Just The Fact Solar 

System”  

Sumber: google.com (2017) 

Dari kedua sumber diatas dapat disimpulkan bahwa rasi bintang adalah 

sekumpulan bintang yang apabila ditarik garis akan menghasilkan pola tertentu. 



Keyword: Bintang, Garis, Pola 

3. Observasi 

Untuk mengetahui lebih dalam dalam mempelajari tentang rasi bintang maka 

penulis melakukan observasi dengan melihat dan mencari rasi bintang dari hasil 

review tersebut didapatkan bawah rasi bintang adalah kelompok bintang dalam 

pola tertentu, seperti yang terlihat dari bumi. Jika Kita pergi ke planet lain, Kita 

tidak akan melihat rasi bintang yang sama, bahkan Kita akan melihat pola dan 

kelompok bintang yang sama sekali berbeda. 

Keyword: Bintang, Pola, Bumi 

 
Gambar 3.8 Observasi Melihat Bintang 

Sumber: google.com (2017) 

 

 

3.5.3 Anak-Anak 



Pada tahapan ini, sebelum data tentang anak-anak dikumpulkan penulis 

menentukan dulu segmentation, targeting and positioning pada anak-anak yang dituju 

agar pengumpulan data lebih terarah kepada anak – anak yang ditargetkan. 

Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan keyword yang digunakan sebagai 

pedoman pembuatan Tugas Akhir ini. 

Tabel 3.3 STP  

STP Vehicular Combat Game tentang Rasi 

Bintang sebagai media pembelajaran 

Segmentation 

and 

Targetting 

Geografis Wilayah : Gerbangkertasusila (Gresik, 

Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo) 

Ukuran Kota : 5925,843km² 

Kepadatan Daerah : 1,538.3/km² 

*) Menurut sensus 2010 

Demografi Umur : 6-12 Tahun 

Pendidikan : SD, SMP 

Psikologi Game ini debuat untuk anak yang 

kesehariannya suka bermain gadget 

khususnya android. 

Positioning 

Game ini diperuntukkan anak usia 6-12 

tahun, agar bisa menjadi media belajar 

anak tentang rasi bintang dan lebih 

mengenal astronomi. 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

STP pada game ini ditunjukkan kepada masyarakat Gresik, Mojokerto, Surabaya, 

Sidoarjo terutama pada anak usia 6-12 tahun. Karena pada usia ini, anak-anak di zaman 

ini telah mulai mengenal teknologi (HP, PC, Laptop, VR dan berbagai media lainnnya) 

dan pada usia dini pula anak usia dini mulai berkembang. Setelah segmentation, 

targeting and positioning didapatkan hal yang selanjutnya dilakukan adalah mencari 



data tentang anak-anak yang sudah ditargetkan, berikut adalah pengumpulan data yang 

dulakukan melalui wawancara, literature, maupun observasi. 

1. Wawancara 

Wawancara dilanjutkan kepada ibu Juni Ramadhona Winnusa, M.Psi., beliau 

adalah dosen psikologi Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya dari 

hasil wawancara menurut beliau dari dulu image game selalu negatif, padahal 

sekarang banyak game yang berdampak positif pada anak tapi tetap dengan 

pengawasan orang tua, karena orang tua harus mengontrol permainan anak sesuai 

dengan usia dan manfaat pada game tersebut dan jika orang tua bisa mengontrol 

anaknya bermain, maka game dapat juga bisa memotivasi anak untuk lebih giat 

belajar. Permainan  juga bisa membuat anak berfikir secara konkrit dan game 

edukasi bisa memotivasi anak secara tidak langsung. 

Keyword: Perkembangan, Kererampilan, dan Motivasi 

2. Studi Literatur 

Pada studi literatur ini penulis mencari data tentang anak-anak, melalui buku Aziz 

Alimul “Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan”(2008: 35). Dari 

sumber yang didapatkan informasi bahwa anak-anak merupakan masa dimana 

seseorang membutuhkan suatu permainan yang akan memberikan kesenangan 

pada dirinya. Oleh karena itu masa anak-anak sangat identik dengan masa bermain. 

Sebab pada masa tersebut perkembangan anak akan mulai diasah sesuai 

kebutuhannya. 



Sedangkan menurut Jurnal Hadi Sutopo yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Seni dan 

Desain Ultimart (2011), dari sumber yang didapat, menjelaskan bahwa anak-anak 

adalah saat dimana seseorang mampu mengembangkan beberapa keterampilan 

tertentu berdasarkan pengalaman belajar melalui aktivitas bermain yang 

menyenangkan.  

  
Gambar 3.9 Cover Buku “Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan” 

dan Jurnal Ilmu Seni dan Desain “Ultimart”  

Sumber: google.com (2017) 

Berdasarkan dua literatur diatas maka dapat disimpulkan anak-anak adalah masa 

dimana seseorang membutuhkan suatu permainan yang akan membuatnya bahagia 

guna mampu mengembangkan keterampilan tertentu sesuai kebutuhan dan 

keinginannya. 

Keyword: Bahagia, Keterampilan, Mengembangkan 



3. Observasi 

Pada observasi ini penulis lebih memfokuskan untuk mencari data tentang anak-

anak, melalui sosial eksperimen yang telah diupload di situs youtube.com. Setelah 

dilakukan observasi dapat disimpulkan bahwa anak yang bermain game yang 

edukatif akan lebih berkembang pengetahuannya terlebih lagi jika di damping 

orang tua karena orang tua akan mengarahkan mana yang baik dan mana yang 

buruk, dan bila anak-anak berkumpul sambil memainkan permainan, mereka akan 

saling percaya diri dan termotivasi untuk mendapatkan skor/reward yang lebih dari 

temannya dari game ini juga bisa memudahkan anak-anak bersosialisasi dengan 

teman sebayanya. 

Keyword: Berkembang, Motivasi, Bersosialisasi 

 
Gambar 3.10 Observasi Anak dan game eksperiment  

Sumber: youtube.com (2017) 

 

 



3.6 Teknik Analisis Data 

 

 Setelah melakukan pengumpulan data maka proses selanjutnya adalah analisis 

data, data yang telah didapat dari berbagai sumber dikualifikasikan menurut darimana 

data itu didapat. Lalu diolah dengan mencari mana yang paling identik atau yang selalu 

ada saat proses pengumpulan data dalam bentuk tabel. 

 Dari pembahasan vehicular combat diperoleh keyword senjata, kendaraan dan 

memenangkan yang diperoleh dari mencocokkan hasil studi literatur yaitu; kecepatan, 

kendaraan dan menghancurkan, dengan hasil observasi yaitu; senjata, kendaraan dan 

memenangkan juga mencocokkan dengan hasil wawancara yang mendapatkan kata; 

senjata, kendaraan dan memenangkan. Dari pembahasan rasi bintang didapatkan 

keyword bintang, bumi, pola yang diperoleh dari mencocokkan hasil studi literatur 

yaitu; bintang, garis dan pola, dengan hasil observasi yaitu; bintang, bumi dan pola 

juga mencocokkan dengan hasil wawancara yang mendapatkan kata; bintang, garis dan 

pola. Dari pembahasan anak-anak didapatkan keyword keterampilan, motivasi dan 

berkembang yang diperoleh dari mencocokkan hasil studi literatur yaitu; keterampilan, 

bahagia, memgembangkan, dengan hasil observasi yaitu; bersosialisasi, motivasi, 

berkembang,  juga mencocokkan dengan hasil wawancara yang mendapatkan kata; 

keterampilan, motivasi, perkembangan. Dari wawancara, studi literatur dan observasi 

yang telah dilakukan maka diperoleh keyword. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 3.4. 

 

 



Tabel 3.4 : Detail Keyword 

Vehicular Combat 

Studi Literatur Observasi Wawancara Keyword 

Kecepatan  Senjata Senjata Senjata 

Kendaraan Kendaraan Kendaran Kendaraan 

Menghancurkan Memenangkan Memenangkan Memenangkan 

Rasi Bintang 

Studi Literatur Observasi Wawancara Keyword 

Bintang Bintang Bintang Bintang 

Garis Bumi Bumi Bumi 

Pola Pola Pola Pola 

Anak - Anak 

Studi Literatur Observasi Wawancara Keyboard 

Keterampilan Bersosialisasi Keterampilan Keterampilan 

Bahagia Motivasi Motivasi Motivasi 

Mengembangkan Berkembang Perkembangan Berkembang 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 

Dari table di atas menjelaskan secara detail keyword yang didapat dari penulis melalui 

proses-proses yang telah dilakukan. Dari vehicular combat didapatkan keyword 

senjata, kendaraan dan memenangkan, pada rasi bintang didapatkan keyword bintang, 

bumi dan pola, sedangkan pada anak-anak didapatkan keterampilan, menarik dan 

berkembang (Lihat tabel 3.4). 

 

3.7 Menyajikan Data 

 Berdasarkan dari data yang telah diperoleh melalui literatur, observasi dan 

wawancara maka data akan disajikan dalam bentuk keyword utama untuk 

mempermudah mengklasifikasikan hasil Tugas Akhir ini serta akan mempermudah 

dalam menentukan konsep. Pada tahap awal dilakukan analisa keyword untuk 



menemukan hanya satu keyword dari satu pembahasan. Satu keyword ini ditamukan 

dengan cara mencari sinonim dari suatu kata dan menghubungkan yang satu dengan 

yang lainnya hingga menemukan satu arti kata yang sama. 

 Pada pembahasan vehicular combat ditemukan satu kata yaitu loot yang 

ditemukan dari kata senjata atau weapon keyword pertama, ditemukan kata gun atau 

menembak, lalu ditemukan kata mechanical atau mekanis dimana mechanical ini 

menjadi keyword ke 2, lalu ditemukan kata habitual atau kebiasaan, lalu diartikan 

kembali menjadi standart, diartikan lagi menjadi prevailling yang artinya berlaku, 

kemudian bertemu dengan keyword ke 3 yaitu win yang berarti memenangkan, hingga 

akhirnya bertemu dengan keyword loot atau menjarah. 

 Pada pembahasan rasi bintang ditemukan satu kata yaitu dominion atau kekuasaan 

yang ditemukan dari kata bintang, bumi dan pola. Bumi dan bintang memiliki sinonm 

yang sama dari kata planet, dari planet dapat diartikan Orb atau Bola, memiliki sinonim 

globe yang sama berarti bola dari globe didapatkan sinonim world atau dunia, 

didapatkan arti wilayah atau dominion, dominion memiliki dua arti yaitu wilayah 

ataupun kekuasaan. Kemudian dari kata pola didapatkan arti mempengaruhi atau 

influence, yang memiliki sinonim dominasi atau domination, kekuasaan yang berarti 

dominion. 

 Pada pembahasan anak-anak didapatkan keyword Kecerdasan atau intelligence 

yang didapatkan dari keterampilan atau skills yang memiliki sinonim ketangkasan atau 

dexterity yang juga memiliki sinonim kecerdasan atau intelligence. Kemudian kata 

motivasi memiliki sinonim inspirasi dari inspirasi didapatkan kata jenius yang juga 



memiliki arti kecerdasan atau intelligence. Kemudian kata berkembang atau therive 

memiliki sinonim cahaya atau radiance, dari radiance ditemukan kata kecermerlangan 

atau brilliance yang juga memiliki sinonim kecerdasan atau intelligence. 

Setelah keyword teringkas menjadi 3 Menjelajah atau loot, Kekuasaan atau 

Dominion dan kecerdasan atau intelligence, keyword akan diringkas lagi karena 

Kekuasaan atau Dominion dan kecerdasan atau intelligence memiliki sinonim yang 

sama yaitu kemampuan atau ability. Setelah itu tinggal menggabungkan dua kata 

menjelajah atau loot dan kata kemampuan atau ability. 

 Setelah bertemu dua kata menjelajah atau loot dan kata kemampuan atau ability, 

selanjutnya tinggal menggabungkan kedua kata tersebut menjadi keyword utama yang 

nantinya akan digunakan. Dari kata menjelajah atau loot didapatkan arti barang gelap 

atau contraband, selanjutnya didapatkan haram atau illicit, yang memuliki sinonim 

ilegal atau liar, dari situ mendapat arti kotor atau dirty. Setelah itu dari kata kemampuan 

atau ability didapatkan sinonim kemampuan atau faculty, setelah itu diartikan lagi 

menjari bengkok atau bent, setelah itu ditemukan luar biasa atau irregular yang 

memiliki sinonim haram atau illegitimate dari situ didapatkan keyword utama yaitu 

kotor atau dirty. 

 Dirty atau kotor dinilai cocok dengan konsep utama tugas akhir ini yang 

memadukan vehicular combat dan rasi bintang yang notebenenya dipandang sebagai 

game dengan tema space adventure atau petualangan luar angkasa. Keyword yang 

didapat akan digunakan sebagai dasar dari rancangan dan konsep pembuatan Tugas 



Akhir ini agar sesuai dengan tema rasi bintang yang dikemas dalam sebuah game. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Keyword 

Sumber: Olahan Penulis (2016) 

 

3.8 Deskripsi Keyword 

Ketiga keyword kesimpulan dari hasil analisis data vehicular combat, anak-anak 

dan rasi  bintang, dapat disimpulkan menjadi keyword akhir yaitu dirty. Menurut 



http://www.oxforddictionaries.com arti dari Dirty adalah: kotor atau jorok. Dari kata 

dirty didapatkan sinonim soiled, indecent, dishonest, despicable, malevolent, filthy, 

foul, muddy, ill-gotten, sordid, pestiferous. Jadi kata dirty sangat cocok dengan game 

rasi bintang tersebut yang dimainkan dengan genre vehicular combat. 

Setelah melakukan analisa dan mengerucutkan keyword-keyword yang ada maka 

dipilih kata dirty sebagai kata kunci dari tugas akhir ini. Kata dirty sebagai kesan visual 

yang akan ditimbulkan dalam game ini dan sebagai dasar dari Gameplay dan User 

Interface.  

   

  



BAB IV 

PERANCANGAN KARYA 

 

 

 Pada tahap ini penulis menjabarkan tahapan dalam merancang karya Tugas Akhir 

ini. Gambar 4.1 adalah bagan perancangan karya. Terdapat tiga tahap yakni 

praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Menurut Myerson dalam bukunya “Game 

Theory” (2007) terdapat beberapa tahap dalam praproduksi, yakni menyiapkan ide dan 

konsep, mengarang storyline, merancang desain karakter, dan menentukan alur game. 

Dalam produksi terdapat tahap membuat sprite animation, environment, music 

composer, importing asset, dan game programming. Pada tahap akhir, yakni 

pascaproduksi terdapat game testing, game compile, desain kemasan, dan pemasaran. 

1. Pemilihan Storyline 

Sebelum bermain game ini ada sebuah cerita yang diharapkan akan membuat 

pemain bisa berimajinasi dan membuat game lebih menghibur, untuk itu 

diperlukan pemilihan cerita yang tepat, agar tepat sasaran dan tetap sesuai dengan 

keyword. Storyline nantinya juga akan dijadikan dalam pembuatan level game. 

 



 

Gambar 4.1 Alur Perancangan 

Sumber: Olahan Penulis 

  

2. Pemilihan Tipografi 

Dalam Tugas Akhir ini ditemukan keyword dirty yang berarti kotor, untuk itu 

diperlukan gaya tipografi yang sesuai. Tetapi dibalik keyword dirty ada konsep 



karya yang menjunjung desain. Tipografi yang sesuai dengan keyword dirty adalah 

tipografi yang kotor, banyak potongan-potongan kecil atau bercak-bercak.  

3. Pemilihan Karakter 

Karakter menjadi hal pertama yang dilihat dalam sebuah game, karena pada 

umumnya karakter merupakan ikon game itu sendiri. Tugas Akhir ini mengangkat 

tentang rasi bintang maka karakter disini berupa pesawat ruang angkasa yang akan 

di mainkan oleh pemain. Desain karakter ini didasarkan pada bentuk bentuk 

pesawat luar angkasa yang dapat dilihat di website google.com. 

 
Gambar 4.2  Spaceship dari google.com 

Sumber: Olahan Penulis 

 

 

 

 



Selain keunikan bentuk pesawat yang digunakan gaya gambar juga harus sesuai 

dengan art game ini yang menggunakan lowpoly. Untuk itu pesawat luar angkasa 

tersebut akan dibentuk lowpoly agar sesuai dengan anak-anak. 

4. Enemy 

Peran enemy dalam sebuah game juga sangat penting, dalam game enemy seperti 

peran antagonis dalam sebuah film. Tugas Akhir ini mengangkat tentang rasi 

bintang maka enemy disini berupa pesawat ruang angkasa yang akan di lawan oleh 

pemain. Selain itu pemilihan bentuk enemy yang menggunakan gaya gambar juga 

harus sesuai dengan art game ini yang menggunakan lowpoly. Untuk itu pesawat 

luar angkasa tersebut akan dibentuk lowpoly agar sesuai dengan anak-anak. 

 

4.1 Praproduksi 

Berdasarkan gambar tahapan perancangan karya (lihat gambar 4.1). Pada tahap ini 

penulis mempersiapkan aspek-aspek penting yang akan menjadi dasar dalam 

perancangan karya. Berdasarkan permasalahan dan informasi yang telah dipaparkan 

dibab-bab sebelumnya. Maka disusunlah ide dan konsep berikut ini. 

 

4.1.1 Ide dan Konsep 

Ide dari game ini berasal dari pengamatan penulis dimana pada saat ini Indonesia 

adalah Negara dengan fasilitas astronomi nomer satu di Asia Tenggara. Hal ini 

didukung dengan adanya beberapa astronom Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh 

dunia dan bekerja di luar negri. Namun sayangnya minim sekali pendidikan dan materi 



tentang astronomi baik di dunia pendidikan formal maupun nonformal. Zaman 

sekarang anak-anak juga sudah terpengaruh oleh kecanggihan teknologi modern yang 

membuat anak-anak lupa akan permainan tradisional. Dari situ penulis memiliki ide 

untuk memanfaatkan media elektronik sebagai sarana untuk media pembelajaran 

astronomi kepada anak anak. Berdasarkan keyword yang didapat, berupa kata "Dirty". 

Maka implementasi kata dirty itu didalam game ini berupa konsep sebuah vehicular 

combat game dimana gameplay akan mencerminkan kata kotor seperti banyaknya 

debu/asteroid kecil hingga kotornya tempat yang akan dilalui.  

 

4.1.2 Storyline 

Dalam sebuah game dibutuhkan suatu ringkasan cerita agar pemain dapat 

mengerti tentang game yang sedang ia mainkan. Pada tahap ini disiapkan beberapa 

storyline yang akan didiskusikan oleh audiens. Dalam storyline ini memuat garis besar 

cerita yang dikarang oleh penulis. Alternatif storyline dapat dilihat pada table 4.1 

dibawah ini. 

Tabel 4.1 Alternatif Storyline 

Alternatif 1 

Suatu hari dunia kacau karena tidak adanya rasi bintang, petani tidak bisa 

menentukan musim, pelaut tidak bisa menentukan arah, dan langit malam bumi 

gelap gulita. Kemudian datang seseorang keluar dari masa depan. yang 

mengatakan jika bintang bintang dilangit telah dimasukkan kedalam Pandora box, 

dan manusia saat ini harus mengembil Pandora box sebelum para alien jahat 

mengambil dan dibawa ke pelanetnya. Tapi ternyata saat keluar dari bumi para 

alien sudah sigap dan siap menghentikan para orang bumi yang hendak mengambil 



Pandora box. dan akhirnya peperangan terjadi diluar lapisan bumi dan di luar 

angkasa. 

Lvl 1 Pertempuran di Luar Bumi BG Bumi 

Lvl 2 Pertempuran di Luar Bumi BG Bumi (agak gelap) 

Lvl 3 Pertempuran di Dekat Matahari BG Matahari dan Planet Merkurius 

Lvl 4 Pertempuran di Dekat Planet Mars BG Planet Mars 

Lvl 5 Pertempuran di Dekat Planet Jupiter BG Planet Jupiter 

Lvl 6 Pertempuran di Dekat Black Hole BG Gelap 

Alternatif 2 

Seseorang muncul dari masa depan dan mengatakan bahwa bintang sudah tidak 

bisa dilihat dibumi karena cahayanya diambil oleh alien yang suka dengan 

kegelapan. seorang dari masa depan mengatakan bahwa alien mengambil cahaya-

cahaya bintang dengan Pandora box. Orang tersebut harus mengambil Pandora-

pandora box yang akan digunakan alien dan membawanya kembali kemasa depan 

agar kejadian tersebut tidak terjadi. Tapi saat orang tersebut mulai mendapatkan 

Pandora box ternyata alien marah dan kembali menyerang bumi. 

 

Lvl 1 Pertempuran di Dekat Black Hole BG Gelap 

Lvl 2 Pertempuran di Dekat Planet Jupiter BG Planet Jupiter 

Lvl 3 Pertempuran di Dekat Planet Mars BG Planet Mars 

Lvl 4 Pertempuran di Dekat Matahari BG Matahari dan Planet Merkurius 

Lvl 5 Pertempuran di Luar Bumi BG Bumi (agak gelap) 

Lvl 6 Pertempuran di Luar Bumi BG Bumi 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 

 Dari kedua alternatif cerita ini dipilih satu cerita dengan mempertimbangkan 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan di sini adalah logis, urutan 

kejadian tidak membosankan, dan sesuai dengan keyword. Untuk memilih salah satu 



dari alternatif yang telah ditentukan maka dibuat forum kelompok diskusi yang terdiri 

dari astronom, pemain dan pembuat game, dan psikoanalisis. Dari hasil pada forum 

kelompok diskusi maka menghasilkan alternatif terpilih berdasarkan tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Tabel Perbandingan Pemilihan Storyline 

 Variasi 1 Variasi 2 

Logis 17 15 

Dramatisasi Cerita  21 17 

Urutan Kejadian Tidak Membosankan 19 18 

Sesuai dengan keyword Dirty (kotor) 20 16 

TOTAL  77 66 

 

Berdasakan hasil yang telah didapat maka varian storyline nomor 1 yang akan 

digunakan dalam Tugas Akhir ini. 

 

4.1.3 Skenario 

Skenario pada game ini berisi tentang tahapan bermain game ini. Pada awal game 

terdapat beberapa tahapan yaitu opening,  ketika memasuki game start yang pemain 

akan ditampilkan gambar storyline setelah itu pemain diberi pilihan mengklik tombol 

start untuk memulai permainan atau tombol pandora box untuk melihat pandora box 

yang telah didapat,atau option untuk mengganti setingan audio, lalu tahap selanjutnya 

adalah select stage, didalam select stage terdapat beberapa level yang dapat dimainkan, 

setelah memilih level yang ingin dimainkan maka permainan akan dimulai. Ketika 



pemain menang maupun kalah didalam game, maka akan muncul menu yang berisikan 

kembali ke main menu atau restart. ketika pemain memilih main menu, maka pemain 

akan kembali menuju main menu, namun ketika pemain memilih restart maka pemain 

akan mengulang permainan kembali. Pada awal game pemain hanya bisa memainkan 

level 1 untuk membuka level selanjutnya pemain harus mengalahkan level sebelumnya. 

(lihat gambar 4.3) 

 
Gambar 4.3 Flowchart 

Sumber: Olahan Penulis (2016) 

 



4.1.4 Player dan Enemy 

Hampir di semua game vehiciular combat tidak terdapat karakter namun 

menjadikan kendaraan atau vehicle ini sebagai pengganti karakter. Untuk 

menyesuaikan dengan game yang didesain untuk anak-anak dan sesuai dengan 

keyword yang  didapat, maka desain vehicle yang digunakan untuk game ini harus 

mencerminkan keindahan dengan desain keanak-anakan. Game ini hanya memiliki tiga 

player dan tiga enemy. Desain dari player dan enemy bisa dilihat pada gambar 4.4 dan 

gambar 4.5. 

Player 



 
Gambar 4.4 Player 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

 

 

Enemy 



        

        
             

Gambar 4.5 Enemy 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

 

Dari kelima alternatif player dan enemy yang dibuat nantinya akan dipilih tiga 

alternatif dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan disini adalah keunikan bentuk, bentuk sesuai dengan tema, mudah 

diingat dan sesuai dengan anak-anak. Untuk memilih salah satu dari alternatif yang 

telah ditentukan maka dibuat forum kelompok diskusi yang terdiri dari astronom, 

pemain dan pembuat game, dan psikoanalisis. Dari hasil pada forum kelompok diskusi 

maka menghasilkan alternatif terpilih berdasarkan table 4.3 

Tabel 4.3 Tabel Perbandingan Pemilihan Player  

Player Alternatif 

1 

Alternatif 

2 

Alternatif 

3 

Alternatif 

4 

Alternatif 

5 

Keunikan 

Bentuk Pesawat 

20 

 

16 20 17 18 



 

Bentuk Sesuai 

dengan Tema 

18 16 22 16 15 

Mudah dingat 17 18 16 20 19 

Sesuai dengan 

anak-anak 

15 17 17 21 15 

TOTAL 70 67 76 74 67 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 

 

Tabel 4.4 Tabel Perbandingan Pemilihan Enemy 

Enemy Alternatif 

1 

Alternatif 

2 

Alternatif 

3 

Alternatif 

4 

Alternatif 

5 

Keunikan 

Bentuk Pesawat 

17 20 14 19 20 

Bentuk Sesuai 

dengan Tema 

15 17 15 20 20 

Mudah dingat 18 16 16 19 18 

Sesuai dengan 

anak-anak 

18 18 15 19 19 

TOTAL 68 71 61 77 77 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 

Setelah dilakukan diskusi maka alternatif akan diambil 3 terbaik. Berdasakan 

hasil yang telah didapat maka alternatif player nomor 1,3 dan 4 yang akan digunakan 

dalam Tugas Akhir ini. Berdasakan hasil yang telah didapat maka alternatif enemy 

nomor 2,4 dan 5 yang akan digunakan dalam Tugas Akhir ini. Alternatif player dan 



enemy yang dipilih nantinya akan disempurnakan kembali untuk dijadikan sprite 

animasi pada tahap selanjutnya. 

 

 

4.1.5 Game Level 

Pada game ini akan dibuat 6 game level. Dimana ke enam level tersebut akan 

disesuaikan dengan kesulitan lawan dan rintangan para pemain. Jadi semakin tinggi 

level yang dicapai rintangan yang dihadapi akan semakin banyak, rintangan semakin 

banyak dan lawan semakin atraktif. 

1. Level 1 

Pada level ini pemain dipermudah untuk memainkannya karna di level 1 ini pemain 

hanya memiliki misi untuk membunuh tiga enemy level terendah setelah itu 

penilaian bintang bergantung pada hp (health point) yang tersisa. 

2. Level 2 

Pada level ini pemain dipermudah untuk memainkannya karna di level 2 ini pemain 

hanya memiliki misi untuk membunuh tiga enemy kelas terendah dan satu enemy 

kelas 2 setelah itu penilaian bintang bergantung pada hp (health point) yang tersisa. 

3. Level 3 

Pada level ini pemain dipermudah untuk memainkannya karna di level 3 ini pemain 

hanya memiliki misi untuk membunuh tiga enemy kelas terendah dan tiga enemy 

kelas 2 setelah itu penilaian bintang bergantung pada hp (health point) yang tersisa. 

4. Level 4 



Pada level ini pemain memiliki misi untuk membunuh empat enemy kelas 

terendah, dua enemy kelas 2 dan satu enemy kelas 3 setelah itu penilaian bintang 

bergantung pada hp (health point) yang tersisa. 

5. Level 5 

Pada level ini pemain memiliki misi untuk membunuh enam enemy kelas terendah, 

empat enemy kelas 2 dan dua enemy kelas 3 setelah itu penilaian bintang 

bergantung pada hp (health point) yang tersisa. 

6. Level 6 

Pada level ini pemain memiliki misi untuk membunuh enam enemy kelas terendah, 

enam enemy kelas 2 dan enam enemy kelas 3 setelah itu penilaian bintang 

bergantung pada hp (health point) yang tersisa. 

 

4.1.6 Tipografi 

Didalam sebuah game dibutuhkan tulisan dibeberapa bagian, seperti nama game, 

informasi, User Interface dan lain – lain. Berdasarkan keyword yang didapatkan yaitu 

dirty, maka alternatif font yang yang akan digunakan adalah font yang memiliki bercak-

bercak sehingga memunculkan kesan kotor. Berikut alternatif tipografi dapat dilihat 

pada table. 

Tabel 4.4 Alternatif Tipografi 

Alternatif 1 



 

 

 

 

Alternatif 2 

 

Alternatif 3 

 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 

Dari ke tiga alternatif tipografi yang dibuat nantinya akan dipilih satu alternatif 

dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan 



disini adalah readability, penggunaan kata dan spasi, makna terkomunikasi dengan 

jelas, sesuai dengan target, sesuai dengan keyword dirty. Untuk memilih salah satu dari 

alternatif yang telah ditentukan maka dibuat forum kelompok diskusi yang terdiri dari 

astronom, pemain dan pembuat game, dan psikoanalisis. Dari hasil pada forum 

kelompok diskusi maka menghasilkan alternatif terpilih berdasarkan table 4.3 

 

 

Tabel 4.5 Tabel Perbandingan Pemilihan Tipografi 

 Variasi 1 Variasi 2 Variasi 3 

Readability(Terbaca) 17 22 17 

Pengaturan Kata dan Spasi 14 19 19 

Makna Terkomunikasi dengan jelas 14 17 18 

Sesuai dengan target 14 15 14 

Sesuai dengan keyword dirty 18 18 16 

TOTAL  76 91 84 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 

Setelah dilakukan diskusi maka akan diambil satu alternatif. Berdasakan hasil yang 

telah didapat maka alternatif player nomor 2 yang akan digunakan dalam Tugas Akhir 

ini. Alternatif tipografi yang dipilih nantinya akan disempurnakan kembali untuk 

dijadikan logo dan user inreface pada tahap selanjutnya. 

 

 

4.1.7 Manajemen Produksi 



Managemen Produksi yaitu menyiapkan sarana dan prasarana, mencatat anggaran 

biaya, penjadwalan dan publikasi. Dalam proses produksi software yang akan 

digunakan adalah Adobe Photoshop CS 6 untuk mengedit gambar dan Autodesk 3ds 

Max untuk membuat aset-aset yang nantinya akan ditampilkan dalam game. Dalam 

pembuatan game ini akan menggunakan Game Engine Unity. Dalam pembuataan audio 

dalam game ini akan menggunakan software frutyloop. Alat-alat yang mendukung 

dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah PC Rakitan dan Printer Epson L300. 

1. Anggaran Biaya 

Uraian Qty Harga Satuan Total 

Perangkat Keras 

PC Rakitan 1 set Rp. 9.000.000,- Rp. 9.000.000,- 

Internet 2 Bulan Rp. 300.000,- Rp. 600.000,- 

EPSON L300 1 set Rp. 2.100.000,- Rp. 2.100.000,- 

Perangkat Lunak 

Adobe Photoshop CS 6 1 set Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- 

3Ds Max 2012 1 set Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- 

FrutyLoop 12 1 set Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- 

Unity 1 set Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- 

Peralatan 

Kertas HVS  5 rim Rp. 40.000,- Rp. 200.000,- 

Tinta Printer 4 set Rp. 100.000,- Rp. 400.000,- 

 

Observasi dan Wawancara 



Teleskop 1 set Rp. 475.000,- Rp. 475.000,- 

Konsumsi 3 orang Rp. 25.000,- Rp.75.000,-  

Konsumsi 

Konsumsi Kru 20 pak Rp. 10.000,- Rp. 200.000,- 

Sewa/Rental 

Sewa Kru Programmer 2  orang Rp. 300.000,- Rp. 600.000,- 

Grand Total Rp. 16.150.000,- 

 

2. Jadwal 

Keterangan 

Target per Minggu 

Bulan Mei Bulan Juni Bulan Juli 

Pra Produksi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ide dan Konsep             

Storyline             

Alur Game              

Asset dan Karakter             

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

Music Composer             

Sprite Animation             

Environment             



Importing Asset             

Game Programming             

Pasca Produksi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Game Testing 
            

Game Compiling 
            

Pengemasan 
            

Pemasaran 
            

3. Publikasi Desain 

Setelah melakukan seluruh proses pembuatan karya Tugas Akhir ini, penulis 

merancang desain poster dan video animasi untuk melakukan publikasi terhadap 

game ini. Publikasi dilakukan dengan dua cara yakni dengan menyebarkan poster 

dan bergabung dengan Colony Ads yang menampilkan video animasi 1 menit 

tentang karya Tugas Akhir ini. Untuk publikasi melalui Colony Abs, penulis 

mengirimkan CD beserta cover CD game. 

 

 

 

a. Poster 

1) Konsep 



Konsep yang diangkat dalam desain poster Tugas Akhir ini adalah dirty 

atau kotor. Pada posisi paling atas terdapat judul game karakter dan enemy 

yang banyak.disini poster dibuat untuk menonjolkan judul game, karakter 

dan enemy. 

2) Sketsa Poster 

Sketsa Poster dapat dilihat pada gambar 4.6 di bawah. 

 
Gambar 4.6 Sktesa Poster Game 

Sumber: Olahan Penulis 

b. Desain Cover CD 

1) Konsep 

Cover CD yang dirancang memuat gambar logo, player dan enemy yang 

mendominasi, hal ini diperlukan untuk menonjolkan daya tarik dan 

memberi aksentuitas pada CD. 

2) Layout Cover CD 

Gambar 4.7 di bawah ini adalah Layout yang digunakan penulis dalam 

merancang cover CD untuk game. 



 

Gambar 4.7 Layout Cover game 

Sumber: Olahan Penulis 

 

4.2  Produksi 

 Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam membuat sebuah game, 

karena pada tahap ini keselurahan proses perancangan  game dilakukan. Proses 

produksi meliputi pembuatan sprite animation, environment, importing, programing, 

layouting seperti yang telah dijelaskan pada gambar 4.1. 

 

4.2.1 Sprite Animation 

Sprite Animation merupakan kumpulan gambar yang dijadikan satu dalam 

bentuk animasi. Secara umum animasi yang digunakan meliputi karakter (player), 

musuh, dan aset-aset lain. Dalam karya Tugas Akhir ini penulis menggunakan software 

3ds Max 2012 dalam merancang objek. Kemudian setelah dirender di 3ds Max 2012 

file akan berbentuk gambar (.JPG) dengan warna yang kurang sempurna tahap 



selanjutnya adalah menyempurnakan gambar di software photoshop. Pada gambar 4.8 

merupakan hasil dari proses perancangan objek setelah dirender. 

 

Gambar 4.8 hasil dari proses perancangan objek setelah dirender. 

Sumber: Olahan Penulis 

 

4.2.2 Environment 

Environment adalah desain latar belakang yang digunakan untuk menciptakan 

kesan ruang dalam sebuah game. Dalam membuat environtment atau background pada 

game aplikasi yang digunakan adalah 3ds max jadi untuk membuatbackground kita 

membuat objek yang nantinya akan dijadikan sebagai background. Setelah semua 

objek terkumpul, langkah selanjutnya adalah menggabungkan semua objek yang akan 

ditampilkan menjadi suatu kesatuan di Adobe Photoshop CS 6, penggabungan gambar 

bisa dilihat di gambar 4.9. 



 

Gambar 4.9 proses penggabungan gambar 

Sumber: Olahan Penulis 

 

4.2.3 Importing 

Seluruh aset yang telah dirancang, dimulai dari sprite animation, environment, 

dan audio, Ketika membuat project baru, pada direktori utama project, Unity secara 

otomatis akan menyediakan folder bernama “Assets”. Pada folder itulah kita harus 

menyalin (copy paste) semua asset yang akan kita gunakan pada game. Mulai dari 

gambar, suara, musik, code, animasi, apapun. Khusus file yang tidak terbaca oleh 

Unity, harus memasukkannya ke folder “Resources”. 



 
Gambar 4.10 File direktori unity 

Sumber: Olahan Penulis 

 

4.2.4 Programing 

Setelah mengimport seluruh aset ke dalam game engine, pada tahap ini penulis 

melakukan programming untuk menciptakan sistem operasional dan mekanisme 

permainan. Tahap ini sangat penting karena merupakan tahap untuk merancang sebuah 

sistem game agar dapat dikendalikan dan dimainkan oleh pemain. Dalam melakukan 

game programming, unity menggunakan bahasa pemrograman c# atau java script. 

Pembuatan script bisa dilihat pada gambar 4.11. 



 

Gambar 4.11 Langkah pembuatan script 

Sumber: Olahan Penulis 

4.2.5 Layouting 

Saat semua aset sudah diimport dan sudah diprogram, selanjutnya akan ditata di 

dalam scane. Scane inilah yang nantinya senjadi interface yang dapat dilihat oleh 

pemain (gambar 4.12). 

 

Gambar 4.12 Game Layouting 

Sumber: Olahan Penulis 



 

4.3  Pasca Produksi 

 Pasca Produksi merupakan tahap terakhir dalam pembuatan karya. Secara garis 

besar tahap ini merupakan tahap finishing agar hasil yang dicapai baik, dan game dapat 

dioperasikan serta layak untuk dipasarkan. Seperti telah dijelaskan pada gambar 4.1 

proses pasca produksi meliputi game testing, finishing, rendering, dan publikasi. 

 

4.3.1 Game testing 

Game Testing merupakan tahap untuk melakukan tes pada game yang telah 

diprogram. Terdapat dua jenis game testing, yakni alpha dan beta. Pada versi alpha, 

tester hanya boleh berasal dari pihak developer game yang membuat game tersebut. 

Pada versi beta masyarakat dapat turut serta melakukan test terhadap game yang telah 

dibuat. Fungsi dari tahap game testing adalah untuk mengetahui bug and error yang 

tersisa di dalam game (gambar 4.13). 

. 

Gambar 4.13 Bug and error 

Sumber: Olahan Penulis 

 

 



4.3.2 Finishing  

Ditahap ini akan diteliti kembali game yang sudah dibuat secara keseluruhan. 

Jika ada gambar, sound, atau programing yang salah akan dibetulkan pada tahap ini 

hingga benar-benar siap untuk dimainkan. 

 

4.3.3 Rendering 

Rendering atau Game Compile merupakan proses untuk melakukan packing pada 

sebuah game. Agar dapat dimainkan, game harus berbentuk extention yang dapat 

dibaca oleh komputer. Pada Tugas Akhir ini, penulis merender game dengan ekstensi 

berformat .apk sehingga dapat dioperasikan melalui Android Smartphoe (gambar 4.14).  

 
. Gambar 4.14 Rendering 

Sumber: Olahan Penulis 

 

 

 

4.3.4 Pemasaran 



Game ini dipasarkan melalui fitur penyedia aplikasi Android yakni Google 

Playstore. Cara ini dipilih karena sesuai dengan kondisi kekinian masyarakat yang 

mayoritas memiliki akun Google dan Android pada smartphone mereka. 

 

4.3.5 Publikasi 

Publikasi karya digunakan untuk pemasaran, publikasi dan packaging hasil 

karya. Publikasi karya berisi tentang implementasi atau hasil akhir dari desain dalam 

bentuk output cetak seperti poster, cover box CD dan cover cakram CD. Manfaat dari 

pembuatan publikasi adalah sebagai sarana dan media promosi dan menambah daya 

tarik dari karya game tentang rasi bintang ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Poster 



 
Gambar 4.15 Desain Poster 

Sumber: Olahan Penulis 

 

 

2. Marchendise 

 

. Gambar 4.16 Desain Gantungan Kunci 

Sumber: Olahan Penulis 

 

 



. Gambar 4.17 Desain Sticker 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 4.18 Desain Mug 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 4.19 Desain CD 



Sumber: Olahan Penulis 

 

  



BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

 

Laporan tugas akhir pada BAB V dijelaskan mengenai proses atau jalan cerita 

dalam desain dan pembuatan game bergenre vehicular combat untuk anak-anak. 

Sebelum memulai mendesain, terlebih dahulu dilakukan proses analisa keyword dan 

analisa warna seperti yang telah dijabarkan pada BAB III sebelumnya. Proses analisa 

keyword membantu dalam menentukan desain gameplay dan environtment. Proses 

analisa ini membantu memudahkan dalam keseluruhan pembuatan game ini, baik itu 

pemilihan font, pembuatan karakter dan alur cerita dapat terintegrasi menjadi satu 

kesatuan. Setelah analisa keyword terlaksana maka dilanjutkan pada proses 

perancangan karya yang telah dijelaskan pada BAB IV, untuk dapat diimplementasikan 

pada produksi game ini. 

 

5.1  Produksi 

Tampak pada gambar 4.1 alur perancangan bahwa proses produksi dalam 

pembuatan game ini meliputi sprite animation, sound compiling, importing aset, 

programing, serta layouting. Pada tahap ini dijelaskan secara rinci proses apa saja yang 

perlu dilakukan dalam memproduksi sebuah game. Lihat gambar 5.1 proses produksi 



 
Gambar 5.1 Proses Produksi 

Sumber: Olahan Penulis 

 

5.1.1 Sprite Animation 

Sprite animation merupakan gabungan dari beberapa gambar karakter yang telah 

dibuat dan apabila di tampilkan secara berurutan akan menimbulkan kesan bergerak 

seperti berjalan atau meluncur. Sebelum sebuah gambar dapat menjadi sprite banyak 

proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Berikutnya akan dijelaskan satu persatu 

mengenai proses tersebut.  

 

 



1. Modeling Dasar Asset 

Dalam karya ini semua gambar dibuat dengan bantuan software 3ds Max dan 

Photoshop, baik karakter (player), enemy maupun obstacle dan aset-aset lainnya. 

Karakter (player) dan enemy pada FGD adalah modeling dasar yang dibuat di 

software 3ds Max dengan default material dan default lighting.  

 
Gambar 5.2 Modeling dasar software 3ds max 

Sumber: Olahan Penulis 

2. Penambahan warna dan lighting 

Setelah acuan karater (player) dan enemy yang telah dibuat dan terpilih melalui 

diskusi, maka tahap selanjutnya adalah pemberian warna dan diberi lighting agar 

hasil gambar tidak terlalu flat. Tahap Pewarnaan dan penambahan cahaya 

dilakukan di software 3ds max. Dalam tahap ini akan disesuaikan warna dan 

cahaya yang nanti akan tampak dalam game. Proses pewarnaan dan penambahan 

lighting bisa dilihat pada gambar 5.2 sampai 5.4 Perbedaan hasil dari sebelum dan 

sesudah diberi warna dan lighting dapat dilihat pada gambar 5.4 sampai 5.7. 



 
Gambar 5.3 Penambahan warna/material di software 3ds Max 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 5.4 Penambahan warna/material di software 3ds Max 

Sumber: Olahan Penulis 



 
Gambar 5.5 Karakter 1 Final 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 5.6 Karakter 2 Final 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 5.7 Karakter 3 Final 

Sumber: Olahan Penulis 

 

 



3. Animation dan Rendering 

Setelah karakter (player),enemy dan aset-aset lain dibuat dan sudah final, tahap 

selanjutnya akan dibuat sprite sesuai dengan animasi. Animasi akan dilakukan di 

software 3ds Max. Disini animasi hanya melakukan gerakan sederhana seperti 

merotate dan scaling. Penambahan animasi dilakukan dengan cara menentukan 

keyframe dan menggerakkan objek saat frame aktif. Setelah objek sudah 

ditambahkan animasi, langkah selanjutnya adalah rendering, dimana rendering ini 

adalah mengubah bentuk 3d menjadi gambar yang nantinya akan dibutuhkan 

dalam game. File gambar dari render akan berbentuk seperti gambar yang hampir 

sama tapi sedikit berubah hingga menjadi sebuah gerakan. 

 
Gambar 5.8 Penambahan animasi 

Sumber: Olahan Penulis 



 

Gambar 5.9 Mengatur Render Setting 

Sumber: Olahan Penulis 

4. Grading Warna 

Proses rendering ini diterapkan pada background, enemy dan player. Hasil sprite 

yang sudah jadi dapat dilihat pada gambar 5.11. setelah dirender semua gambar 

akan diedit satu persatu dengan photoshop agar pewarnaan tidak pucat dan grading 

warna pada gambar bisa di selaraskan, tahap bisa dilihat pada gambar 5.10 dan 

5.11. 

 

Gambar 5.10 Hasil Render yang akan di Edit 

Sumber: Olahan Penulis 



 

Gambar 5.11 Mengatur Hue dan Saturation pada photoshop 

Sumber: Olahan Penulis 

 

5.1.2 Sound Compiling 

 Pembuatan sound dalam game ini menggunakan software frutyloop. Dengan 

sofware ini memungkinkan untuk membuat audio midi maupun mp3. Di frutyloop ini 

sudah disediakan alat musik virtual jadi, audio dibuat secara menggambar not satu 

persatu dari tiap alat musik. Lihat gambar 5.13 



 
Gambar 5.12 Pembuatan Sound 

Sumber: Olahan Penulis 

Audio dijadikan sebagai komponen pendukung dalam proses produksi untuk 

mendukung game agar lebih hidup dan tidak membosankan. Agar pemain tidak bosan 

audio dibedakan menjadi 4 yaitu pada user interface, lavel 1 dan 2, level 3 dan 4, dan 

level 5 dan 6. 

  

5.1.3 Importing Asset 

Import asset ke Unity adalah hal paling sederhana yang bisa kita lakukan. Ketika 

membuat project baru, pada direktori utama project kita, Unity secara otomatis akan 

menyediakan folder bernama “Assets”. Pada folder itulah kita harus menyalin (copy 

paste) semua asset yang akan kita gunakan pada game. Mulai dari gambar, suara, 



musik, code, animasi, apapun. Khusus file yang tidak terbaca oleh Unity, kita bisa 

memasukkannya ke folder “Resources”. 

 
Gambar 5.13 Struktur Direktori Project 

Sumber: Olahan Penulis 

Setelah memasukkan asset-asset pada folder itu, Unity akan membaca file 

tersebut untuk disiapkan pada jendela editor. Kita harus menunggu proses tersebut 

selesai seperti yang terlihat di gambar 5.15. 

 
Gambar 5.14Tampilan saat unity membaca asset 

Sumber: Olahan Penulis 

Bila asset sudah terbaca oleh editor Unity, maka tampilan project akan 

menampilkan aset-aset tersebut. Siap untuk digunakan ke dalam game. Penggunaan 

aset tersebut juga sangat mudah tinggal copy paste. Hal ini berlaku untuk semua asset, 

baik gambar, audio, dan sebagainya. 



 

Gambar 5.15 Tampilan Jendela Project menampilkan aset 

Sumber: Olahan Penulis 

Setelah semua aset dimasukkan aset-aset yang memiliki gerakan bisa diatur 

kecepatan pergerakannya di timeline dan untuk menyesuaikan FPS (Frame per 

Second) nya, untuk lebih jelasnya lihat gambar 5.19. 

 
Gambar 5.16 Mengedit Animasi Timeline 

Sumber: Olahan Penulis 

 

 

 



 

5.1.4 Programing 

Bagian tersulit dari membuat game dengan Unity adalah saat menulis kode 

program. Ada 2 bahasa pemrograman yang (sering) digunakan programmer untuk 

mengembangkan game di Unity, yaitu C# dan Javascript yang lebih mudah adalah C# 

karena sintaks (aturan) yang digunakan mirip dengan kebanyakan bahasa 

pemrograman tingkat tinggi (Java, C++). Pertama-pertama, buatlah script kosong pada 

Unity dengan klik kanan jendela Project, pilih Create, lalu C# Script. 

 
Gambar 5.17 Langkah-langkah membuat script 

Sumber: Olahan Penulis 

Unity akan membuatkan sebuah script yang isinya seperti berikut: 



 
Gambar 5.18 Contoh Script kosong 

Sumber: Olahan Penulis 

 

Untuk mengedit script, tinggal kita dobel-klik kode program yang kita inginkan. 

Lalu akan muncul aplikasi bawaan Unity untuk mengedit program yaitu Mono 

Develop. 

 

 

Gambar 5.19 Langkah-langkah mengedit script 

Sumber: Olahan Penulis 



Dari sini lah semua program game dibuat, bagaimana membuat event, 

menggerakan objek, menentukan variabel dan mengeceknya, dan lain-lain. Semakin 

kreatif programmer, semakin menarik game yang dapat dibuat. Ini juga salah satu 

keuntungan membuat game dengan menulis kode daripada menggunakan aplikasi 

drag-drop, karena tidak ada batasan dalam pengembangannya 

 

.5.1.5 Layouting 

Pada proses layouting ini dijalankan proses penataan secara kesluruhan dalam 

satu frame atau disebut scane pada game. Scane inilah yang nantinya dapat dilihat pada 

layar oleh pemain. Scane dengan ukuran yang telah disesuaikan diisi dengan 

background, karakter, serta aset user interface lain yang akan nampak pada satu room 

tersebut, hingga jarilah sebuah room yang bisa dimainkan. (lihat gambar 5.20) 

 
Gambar 5.20 Layouting 

Sumber: Olahan Penulis 



 

5.2 Sreenshoot 

 
Gambar 5.21 Animasi sebelum memulai game 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 5.22 Userinterface Game 

Sumber: Olahan Penulis 



 
Gambar 5.23 Pemilihan level 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 5.24 Isi menu Pandora Box 

Sumber: Olahan Penulis 



 
Gambar 5.25 Isi menu option 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 5.26 Game play level 1 

Sumber: Olahan Penulis 



 
Gambar 5.27 Game play level 2 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 5.28 Game play level 3 

Sumber: Olahan Penulis 



 
Gambar 5.29 Game play level 4 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 5.30 Game play level 5 

Sumber: Olahan Penulis 



 
Gambar 5.31 game play level 6 dan player terkena serangan 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 5.32 Exit menu 

Sumber: Olahan Penulis 

 

  



BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Pembuatan game dengan genre vehicular combat tentang rasi bintang dinilai baik 

untuk target yang ingin dicapai yaitu anak usia 6-12 tahun, dalam usaha memberikan 

pengetahuan anak tentang rasi bintang agar mereka nantinya tertarik dan berminat 

untuk mempelajar astronomi secara mendalam. Dimana kebanyakan anak berminat dan 

suka tentang astronomi namun di pendidikan formal maupun non formal sangat sedikit 

mata pelajaran yang menyangkut astronomi. Padahal kebanyakan anak-anak akan 

tertarik jika dipelajari secara mendalam apalagi dengan menggunakan praktek 

langsung, seperti mengawasi bintang dan bulan. 

Game ini berisi tentang enam rasi bintang diantaranya rasi bintang leo, scorpio, 

crux, ursa major, orion dan summer triangle. Cara memainkan game ini pun sangat 

mudah, di sisi kiri bawah layar nantinya akan terlihat lingkaran, disitu pemain akan 

mengontrol laju arah pesawat, kemudian disisi kanan tidak ada tombol sama sekali, 

hanya ada beberapa aturan yaitu tap untuk melakukan tembakan, slide kanan atau kiri 

untuk melakukan skill dan slide atas atau bawah untuk mengatur kecepatan pesawat. 

Jadi game ini dinilai cukup mudah dan dapat dimainkan untuk anak usia 6-12 tahun. 

 

 



6.2 Saran 

Dalam proses pembuatan game sebaiknya ditentukan terlebih dahulu game seperti 

apa yang akan dibuat, observasi secara mendalam engine yang akan digunakan, pahami 

fasilitas pada game engine karena penguasaan engine sangat berpengaruh pada 

pengembangan game, apalagi jika game yang dibuat nanti akhirnya akan diteruskan ke 

project besar. Untuk pembuatan game vehicular combat yang perlu diperhatikan adalah 

keleluasaan player, kebanyakan pemain vehicular combat menginginkan keleluasaan 

saat bermain jadi diperlukan animation, environtment dan engine game yang 

mendukung. Karena kebanyakan game vehicular combat mengandalkan banyaknya 

senjata, player dan enemy yang banyak, gerakan yang realistis, dan damage yang 

diterima harusnya terlihat. 
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