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BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

2.1. Game 

Game menurut John  M. Echols dan Hasan Shadily (2006) dalam  kamus Inggris 

Indonesia berarti permainan. Permainan, bermain atau padanan kata dalam bahasa 

inggris disebut “games” (kata benda), “play” (kata kerja), “toys” (kata benda) 

yang berarti melakukan perbuatan untuk tujuan bersenang-senang, dengan 

menggunakan alat maupun tidak. Sedangkan definisi game menurut Katie Selen 

dan Eric Zimmerman (2004) adalah sebuah sistem dimana pemain terlibat dalam 

konflik buatan yang memiliki  aturan, dan hasilnya dapat diukur. 

Chris Crawford (2011), seorang perancang permainan komputer, 

mendefinisikan game melalui beberapa dikotomi: 

1. Ekspresi kreatif adalah sebuah seni jika dibuat untuk keindahan karya itu 

sendiri, dan untuk entertainment jika karya dibuat untuk menghasilkan uang. 

2. Sebuah entertainment dapat menjadi permainan jika sifatnya interaktif. 

Film dan buku dapat disebut sebagai contoh dari entertainment yang non-

interaktif. 

3. Jika permainan itu tidak ada tujuannya, berarti itu adalah sebuah mainan. 

Jika permainan itu memiliki tujuan, permainan tersebut adalah sebuah tantangan. 

4. Jika tantangan tidak memiliki lawan aktif untuk berkompetisi, itu adalah 

puzzle. Jika ada satu, nerarti tantangan itu disebut konflik. 
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5. Akhirnya, jika pemain hanya dapat mengalahkan lawan tetapi tidak 

menyerang mereka disaat mereka beraksi, konflik itu disebut kompetisi. Namun 

jika menyerang diperbolehkan, konflik itu dapat disebut sebuah game. 

Jadi, jika ditinjau dari pengertian – pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa game adalah sebuah permainan yang memiliki tantangan dan dapat 

dimainkan oleh satu maupun banyak orang secara bersamaan dengan membuat 

strategi khusus untuk mencapai tujuan yang dilakukan untuk bersenang – senang. 

Sebagai sebuah hiburan, game memiliki beberapa komponen – komponen, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Grafik. 

Grafik adalah salah satu komponen terpenting dalam video game, karena 

tanpa grafik kita tidak dapat memainkan sebuah game. Video dalam kata video 

game bisa kita artikan dengan gambar, jadi video game bisa kita simpulkan 

sebuah permainan yang untuk memainkannya butuh gambar yang dapat kita lihat. 

Semakin menarik gambar yang ada, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi 

pemain. Bahkan pada saat ini gambar atau grafik dalam game sudah hampir 

seperti dunia nyata.  

2. Audio. 

Tidak kalah pentingnya dengan gambar atau grafik, suara memiliki peran 

penting untuk memberikan suasana dalam game. Suara pun dapat membuat 

pemain tidak bosan dalam memainkan game.  

3. AI atau Artificial Intelligence. 

AI adalah kecerdasan buatan yang memang sengaja dirancang sehingga 

game dapat seakan berpikir sendiri untuk mengalahkan pemain. Dengan adanya 
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kecedasan buatan, game akan menjadi lebih menantang bagi pemain. Pemain akan 

lebih terpacu untuk memainkan game dan menjadi pemenang dengan 

mengalahkan AI yang dirancang dalam setiap game.  

4. Skenario atau cerita. 

Dengan adanya alur cerita dalam game, pemain akan bermain mengikuti 

cerita yang ada, berusaha menyelesaikan tantangan yang ada di game, hingga 

menyelesaikan game. Tentu saja ini menjadi poin penting dalam sebuah game 

karena menambah keseruan game tersebut.  

5. Komponen multiplayer. 

Komponen ini adalah sebuah mode dalam game dimana game dimainkan 

oleh pemain lainnya sehingga bermain game secara bersama-sama. Dengan 

adanya komponen ini, pemain tidak hanya bermain game mengalahkan AI yang 

ada di game namun juga bisa bersaing dengan sesama pemain lain. 

Dengan berbagai macam komponen tersebut, sangatlah mungkin untuk 

seseorang menciptakan berbagai genre game. Genre juga berarti format atau gaya 

sebuah game. Format sebuah game bisa murni sebuah genre atau bisa merupakan 

campuran dari beberapa genre lain. Hal ini tidak salah dalam pembuatan sebuah 

game, karena unsur permainan menjadi lebih bervariasi dan menantang. Macam 

genre diantaranya adalah : 

1. Maze Game 

Jenis game ini merupakan jenis game yang paling awal muncul. Contoh 

yang paling popular adalah pacman. Game jenis ini mengharuskan kita mengitari 

maze (lorong – lorong yang berhubungan). Mode permainan seperti ini yang 

menjadi dasar permainan 3D sekarang. 
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Gambar 2.1 Game Pacman 

Sumber : www.pictureshunt.com 

Gambar 2.2 Game Ular Tangga 

Sumber : www.fanpop.com 

 

 

 

2. Board Game 

Jenis game ini sama dengan game board tradisional seperti Monopoly. 

Umumnya game ini menekankan kemampuan komputer menjadi lawan tanding 

pemain. Dibutuhkan kemampuan AI (Artificial Intelligence) yang andal untuk 

bisa menjadikan game ini penantang yang baik. 

 

 

3. Card Game 

Hampir sama dengan board game, genre ini tidak memberikan perubahan 

yang berarti dari versi tradisional dan versi komputer. Contohnya game Solitaire 

dan Hearts. Genre ini termasuk salah satu yang muncul pada awal era game 

komputer seperti genre maze dan board game. 
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Gambar 2.3 Game Solitaire 

Sumber : www.the12.squarespace.com 

Gambar 2.4 Game Battle Card Pokemon 

Sumber : www.kotaku.com 

 

 

4. Battle Card Game 

Game dengan genre ini jarang masuk ke Indonesia. Contoh yang popular 

di luar negeri adalah battle card Pokemon. Pada genre ini, pemain akan membeli 

kartu untuk dikoleksi dan kemudian dipertarungkan dengan pemain lain. 

 

 

5. Quiz game 

Salah satu game yang paling terkenal dari genre ini adalah Who Wants to 

be a Millionare, sebuah game yang diadaptasi dari acara kuis berjudul sama di 

televisi. Cara bermain dalam game ini cukup sederhana, pemain hanya perlu 

memilih jawaban dari setiap pertanyaan yang disediakan oleh komputer. 
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Gambar 2.5 Game Who Wants to be a Millionaire 

Sumber : www.worldstat.com 

Gambar 2.6 Game Tetris 

Sumber : www.nytimes.com 

 

 

6. Puzzle Game 

Puzzle game memberikan tantangan kepada pemainnya dengan cara 

menjatuhkan atau melenyapkan sesuatu dari sisi sebelah atas ke bawah atau dari 

kiri ke kanan. Pemain harus menyusunnya sedemikian rupa dan tidak ada yang 

tersisa ketika susunan di atasnya sudah akan dibuat. Variasi lainnya adalah 

menghabisi susunan yang terbentuk tadi. Contoh game yang popular dari jenis ini 

adalah tetris. 
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Gambar 2.7 Game Streets of Rage 2 

Sumber : www.brainygamer.com 

Gambar 2.8 Game Hangame 

Sumber : www.cghub.com 

7. Beat „em up 

Pada game dengan genre ini karakter biasanya menyelesaikan sebuah level 

dengan berkelahi dengan lawan satu per satu. pemain dapat menggerakkan 

karakter ke atas, ke bawah, mundur maupun maju. 

 

 

8. Fighting game 

Berbeda dengan game beat „em up, game dengan genre ini menekankan 

perkelahian satu lawan satu antra pemain dengan lawan (yang biasanya diatur oleh 

komputer). Selain itu pemain dapat menggunakan berbagai kombinasi gerakan. 

Pada awalnya game ber-genre ini memiliki tampilan 2D dan pada akhirnya 

banyak mengadopsi sistem 3D disertai animasi. 
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Gambar 2.9 Game Warblade 

Sumber : www.warblade.as 

9. Shooting game 

Game dengan genre ini umumnya bertarung dengan menggunakan senjata 

seperti senapan dan misil. Jenis game ini dapat dikategorikan menjadi first-person 

dan third-person shooters, tergantung dari perspektif kamera. 

a. Shoot „em up 

Genre game ini banyak diminati karena mudah untuk dimainkan. 

Biasanya musuh akan datang menyerang dari atas, kiri, atau kanan dengan 

jumlah yang banyak. Tugas pemain adalah menembaki musuh secepat 

mungkin sehingga pemain tidak terkena serangan lawan. 

 

 

b. First-person shooter (FPS) 

FPS mengutamakan pertarungan dari sudut si karakter yang 

dikontrol oleh pemain. Perspektif ini dimaksudkan agar pemain dapat 

merasa seakan – akan dia berada di sana, membuat pemain menjadi lebih 

fokus dalam mengarahkan senjata. Contoh permainan FPS yang paling 

populer adalah Call of Duty. 
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Gambar 2.10 Game Call of Duty 

Sumber : www.guide2games.org 

Gambar 2.11 Game Mass Effect 

Sumber : www.starmedia.com 

 

 

c. Third-person Shooter (TPS) 

TPS menekankan permainan dari perspektif kamera yang melihat 

karakter dari kejauhan. Perspektif seperti ini menyediakan jarak pandang 

yang lebih besar dibandingkan dengan jarak pandang yang disediakan 

pada FPS. Contoh game dengan genre seperti ini adalah Mass Effect. 

 

 

d. Massively Multiplayer Online First-Person Shooter (MMOFPS) 

MMOFPS adalah game MMO yang dimainkan secara bersama – 

sama dalam dunia maya yang semua dihubungkan dengan jaringan 

internet. 
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Gambar 2.12 Game Pointblank 

Sumber : www.gameschasm.com 

Gambar 2.13 Game Ghost Recon 

Sumber : www.tweakguides.com 

 

 

e. Tactical Shooter 

Tactical Shooter adalah variasi dari FPS dan TPS yang berfokus 

kepada realisme dan menekankan kepada bermain dengan taktik seperti 

kerjasama. Menang dalam game dengan genre seperti ini bergantung 

kepada pencapaian misi dibanding dengan jumlah musuh yang dibunuh 

. 

 

10. Racing game 

Sesuai dengan namanya, game ini mengharuskan pemain mengasah 

kemampuan mereka dalam adu cepat dengan lawan (bisa juga dengan waktu). 

Beberapa contoh game yang terkenal adalah Need for Speed dan Toca Race 

Driver. 
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Gambar 2.14 Game Need for Speed 

Sumber : www.itechn.com 

Gambar 2.15 Game Adventure 

Sumber : www.giantbomb.com 

 

 

11. Action-adventure 

Action-adventure game mengkombinasikan dua komponen genre yaitu 

action dan adventure. Game dengan genre ini biasanya berfokus kepada eksplorasi 

dan biasanya termasuk mengambil item, memecahkan puzzle, dan pertarungan. 

Game pertama yang memiliki genre ini adalah game Adventure (1979).  

 

 

12. Simulasi 

Jenis game ini berusaha menggambarkan dunia di dalamnya sedekat 

mungkin dengan dunia nyata dan memperhatikan dengan detil berbagai faktor. 

Membangun rumah, mengembangkan kota, mencari pasangan dan pekerjaan, dan 

memecat atau menambah karyawan. Dunia kehidupan rumah tangga dan bisnis 

dimulai dari berjualan hotdog hingga roller coaster adalah contoh karakter dalam 
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Gambar 2.16 Game Roller Coaster Tycoon 

Sumber : www.fanpop.com 

game simulasi. Jenis permainan ini menuntut pemain untuk memutar otak dalam 

membangun, mengembangkan, dan mengatasi masalah dengan uang yang 

terbatas. Contoh game simulasi: The Sims, Sim City, dan Roller Coaster Tycoon. 

 

 

13. Role Playing Game (RPG) 

Video game jenis ini sesuai dengan terjemahannya, bermain peran, 

memiliki penekanan pada tokoh/peran perwakilan pemain di dalam permainan, 

yang biasanya adalah tokoh utamanya, dimana seiring kita memainkannya, 

karakter tersebut dapat berubah dan berkembang ke arah yang diinginkan pemain 

(biasanya menjadi semakin hebat, semakin kuat, semakin berpengaruh, dll) dalam 

berbagai parameter yang biasanya ditentukan dengan naiknya level, baik dari 

status kepintaran, kecepatan dan kekuatan karakter, senjata yang semakin baik, 

ataupun jumlah teman maupun makhluk peliharaan. Contoh: Final Fantasy dan 

Legend of Mana. 
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Gambar 2.17 Game Legend of Mana 

Sumber : www.narod.ru 

Gambar 2.18 Game Arno the Hunter 

Sumber : www.iappsin.com 

 

 

14. Action Game 

Sesuai dengan namanya yang berarti aksi, jenis game dimana pemain 

harus dapat beraksi secepat mungkin menghadapi apa yang terjadi di game, pada 

umumnya pemain akan mengantur kendali satu karakter (satu orang) dalam jenis 

action game. Fighting game dan first person shooting (FPS) adalah 2 tipe action 

game yang paling sering kita temui.  

 

 

15. Strategy Game 

Jenis game strategi adalah kebalikan dari action game. Action game sangat 

menekankan kepada kecepatan pemain dalam merespon apa yang terjadi di dalam 

game (musuh),  maka dalam game strategi layaknya bermain catur, justru lebih 

memerlukan keahlian berpikir dan memutuskan setiap gerakan secara hati-hati 
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dan terencana. Perbedaan lainnya adalah jika action game biasanya pemain hanya 

memegang kendali satu karakter (satu orang), maka dalam game strategi pemain 

akan memegang kendali sekelompok orang dengan berbagai jenis tipe 

kemampuan, sampai kendaraan, bahkan hingga pembangunan berbagai bangunan, 

pabrik dan pusat pelatihan tempur, tergantung dari tema ceritanya. Pemain game 

strategi melihat dari sudut pandang lebih meluas dan lebih ke depan dengan waktu 

permainan yang biasanya lebih lama dan santai dibandingkan game action. Unsur-

unsur permainannya biasanya berkisar sekitar, prioritas pembangunan, peletakan 

pasukan, mencari dan memanfaatkan sumberdaya (uang, besi, kayu, minyak, dll), 

hingga ke pembelian dan peng-upgrade-an pasukan atau teknologi. Terlihat sama 

seperti jenis game simulasi namun satu poin terpenting yang membedakan dua 

jenis game ini adalah game strategi adalah game yang bertujuan untuk 

mengalahkan musuh (pada dasarnya adalah sebuah peperangan) tidak seperti 

game simulasi yang berjalan tanpa adanya musuh. Salah satu tipe game strategi 

yang paling umum dimainkan adalah RTS atau real time strategy. RTS adalah 

game strategi yang dimana ketika pemain sedang melakukan sebuah strategi, di 

saat yang bersamaan musuh-musuhnya pun melakukan dan menyusun strategi. 

Contoh RTS seperti Warcraft, Starcraft, dan Command and Conquer. Ada tipe 

game strategi lain yaitu turn based strategy. Berbedar dengan RTS, turn based 

strategy adalah game yang berjalan secara bergiliran, saat pemain mengambil 

keputusan dan menggerakan pasukan (membuat strategi), saat itu pihak lawan 

menunggu, begitu pula sebaliknya, layaknya catur. Contoh: Front Mission dan 

Super Robot Wars. 
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Gambar 2.19 Game Super Robots War 

Sumber : www.tbstactics.com 

Gambar 2.20 Game Winning Eleven 

Sumber : www.gamespy.com 

 

 

16. Sports Games 

Sesuai dengan namanya, maka game ini berisikan topik seputar olahraga. 

Bisa dikatakan berbagai jenis olahraga sudah dijadikan tema game, mulai dari 

sepak bola hingga tennis meja. Biasanya permainannya diusahakan serealistik 

mungkin namun kadang ada pula unsure fiksinya seperti game Captain Tsubasa 

dimana game ini memainkan tema sepak bola namun dengan adanya tambahan 

cerita serta jurus-jurus (tendangan atau pertahanan) yang dapat digunakan dalam 

permainan. Contoh game ini pun sudah sangat jelas, salah satu game yang 

menjadi salah satu game paling populer hingga saat ini, Winning Eleven.  
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Gambar 2.21 Game Ragnarok Online 

Sumber : www.siliconera.com 

Ada beberapa jenis game yang tersedia saat ini. Jenis game ini berbeda 

dengan genre game karena genre itu merupakan gaya sebuah game. Jenis game 

diantaranya adalah: 

1. Multiplayer Online 

Game yang sedang menjadi trend di Indonesia bahkan dunia, menjadi 

salah satu titik balik mengapa dunia game dan internet di Indonesia dapat 

berkembang. Dan karena dimainkan online dan dengan sistem pembayaran 

menggunakan voucher, pembajakan sudah tidak menjadi masalah lagi. Game 

yang dapat dimainkan secara bersamaan oleh lebih dari 2 orang (bahkan dapat 

mencapai puluhan ribu orang dalam satu waktu) membuat pemain dapat bermain 

bersama dalam satu dunia virtual dari sekedar chatting hingga membunuh naga 

bersama teman yang entah bermain di mana. Bahkan terkadang game-game ini 

menjadi ladang bisnis bagi pemain. Misalnya ada pemain A sedang membutuhkan 

sebuah item C, kemudian dia bertemu dengan pemain B yang memiliki item 

tersebut. Maka bisa terjadi sebuah transaksi dimana pemain B bisa menjual item C 

miliknya ke item A dengan pembayaran uang. Umumnya permainan tipe ini 

dimainkan di PC dan bertema RPG, walau ada juga yang bertema music atau 

action. Contoh: Ragnarok online, World of Warcraft, dan Ayo Dance. 
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Gambar 2.22 Game Diner Dash 

Sumber : www.blaze.com 

2. Casual games 

sesuai dengan namanya, game ini tidak kompleks, dimainkan dengan 

santai dan sangat mudah untuk dipelajari (bahkan cenderung langsung bisa 

dimainkan). Jenis ini biasanya memerlukan spesifikasi komputer yang standar 

pada jamannya dan ukuran datanya tidak lebih dari 100 MB karena biasanya dapat 

di download versi demo di website resminya. Genre permainannya biasanya 

puzzle atau action sederhana dan umumnya dapat dimainkan hanya menggunakan 

mouse (biasanya game lain menggunakan banyak tombol tergantung kebutuhan). 

Contoh: Diner Dash, Zuma, dan Feeding Frenzy. 

 

 

3. Edugames. 

Video game jenis ini dibuat dengan tujuan spesifik sebagai alat 

pendidikan, digunakan untuk belajar mengenal warna untuk balita, mengenal 

huruf dan angka, matematika, sampai belajar bahasa asing. Developer yang 

membuatnya, harus memperhitungkan berbagai hal agar game ini benar-benar 

dapat mendidik, menambah pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan pemain. 

Target segmentasi pemain harus pula disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan 

design visual ataupun animasinya. Contoh: Bobby Bola dan Dora The Explorer. 
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Gambar 2.23 Game Dora the Explorer 

Sumber : www.pictureshunt.com 

 

 

4. Advergames. 

Jika kita sering mengunjungi website produk-produk tertentu maka kita 

kadang akan menemukan game-game yang dapat langsung dimainkan. Jenis game 

yang biasanya mudah dimainkan ini mengusung dan menampilkan produk atau 

brand mereka baik secara gamblang maupun tersembunyi. Di era tumbuhnya 

media-media baru berteknologi tinggi sekarang ini, dunia periklanan memang 

sudah tidak lagi terbatas pada TV, koran, majalah, billboard dan radio, video 

game sekarang telah menjadi sarana beriklan atau membangun brand-awareness 

yang efektif. Baik melalui internet maupun di mainkan di event-event mereka, 

advergames terasa semakin dibutuhkan untuk menjaring calon konsumen bagi 

produk yang menggunakan advergames ini. Contoh produk yang sengaja 

membuat advergames adalah Chevron. 
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Gambar 2.24 Game Chevron Energyville 

Sumber : www.vanksen.com 

 

 

Dengan banyaknya game yang tersebar di seluruh dunia, maka game pun 

dapat dibagi dalam beberapa kategori. Berdasarkan jenis alat yang digunakan 

(platform) maka video game dapat dibagi sebagai berikut: 

1. Arcade Games 

Sering disebut ding-dong di Indonesia, biasanya berada di daerah / tempat 

khusus dan memiliki box atau mesin yang memang khusus di design untuk jenis 

video games tertentu dan tidak jarang bahkan memiliki fitur yang dapat membuat 

pemainnya lebih merasa “masuk” dan “menikmati”, seperti pistol, kursi khusus, 

sensor gerakan, sensor injakkan dan stir mobil (beserta transmisinya tentunya). 

2. PC Games 

video game yang dimainkan  menggunakan Personal Computers 

(komputer atau laptop). 

3. Console games 

video game yang dimainkan menggunakan console atau alat tertentu, 

seperti Playstation 2, Playstation 3, XBOX 360, dan Nintendo Wii. 

4. Handheld games 

dimainkan di console khusus yang dapat dibawa kemana-mana, seperrti 

Nintendo DS dan Sony PSP. 
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5. Mobile games 

dapat dimainkan atau khusus untuk mobile phone atau PDA. 

Setelah penjabaran berbagai tipe dan jenis game di dunia, Salen dan 

Zimmerman (2003) mengklasifikasikan berbagai macam jenis pemain menjadi 5 

kategori, yaitu : 

1. Standard player 

Jenis pemain ini merupakan pemain yang netral dan jujur yang memainkan game 

dengan mematuhi aturan dan otoritas yang terkandung dalam game tersebut.  

2. Dedicated player  

Jenis pemain ini merupakan “saudara dekat” dari pemain standar atau standard 

player. Ia akan mempelajari sistem pada game untuk menguasai gameplay-nya 

dan menyempurnakan gerakan dalam game tersebut, bahkan terkadang pemain 

dapat menemukan strategi yang unik untuk menang. 

3. Unsportsmanlike player  

Jenis pemain ini mengikuti aturan permainan, namun melakukannya untuk 

merusak semangat bermain milik lawan. 

4. The cheat  

Tidak seperti jenis pemain lainnya, jenis pemain ini secara terang-terangan 

melanggar aturan yang ada demi mencapai sebuah kemenangan 

5. The spoil-sport player 

Jenis pemain seperti ini bahkan tidak bisa disebut pemain. Mereka tidak mengakui 

lingkaran sebuah permainan dan tidak perduli tentang pemenang atau aturan yang 

berlaku. Contohnya seorang pemain Twister yang kecewa merusak jalannya 

permainan dengan mendorong pemain lainnya. 
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G. Christopher Klug and Jesse Schell (2006) memiliki pandangan dan 

klasifikasi yang berbeda terhadap pemain sebuah game. Menurut mereka, 

kebanyakan pemain merupakan kombinasi dari dua tipe pemain atau lebih yang 

dapat berganti sesuai dengan suasana game yang mereka mainkan. 

1. The Competitor 

Pemain dengan tipe ini cenderung untuk selalu lebih baik dari pemain 

lainnya. 

2. The Explorer 

Pemain dengan tipe ini gemar untuk mengetahui hal-hal lain dalam sebuah 

permainan yang belum diketahui oleh pemain lainnya. 

3. The Collector 

Pemain dengan tipe ini bermain untuk mendapatkan banyak barang selama 

permainan berjalan. 

4. The Achiever 

Pemain dengan tipe ini bermain bukan hanya untuk menjadi bisa, namun 

juga mampu memiliki tingkatan yang lebih tinggi secara bertahap. Mereka juga 

bermain untuk mendapatkan penghargaan sebanyak-banyaknya. 

5. The Joker 

Pemain dengan tipe ini suka bermain untuk kesenangannya dan menikmati 

aspek-aspek social dalam bermain. 

6. The Director 

Pemain dengan tipe ini bermain untuk menjadi pemimpin. Ia ingin 

menguasai jalannya permainan. 
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7. The Storyteller 

Pemain dengan tipe ini bermain untuk membuat sebuah dunia baru dan 

membuat narasi di luar dunia tersebut. 

8. The Performer 

Pemain dngan tipe ini bermain hanya dalam permainan yang ia kuasai. 

9. The Craftsman 

Pemain dengan tipe ini gemar untuk membangun, menyelesaikan teka -

teki, dan membuat sebuah konstruksi. 

2.2. Flash 

Flash game adalah media interaktif yang biasanya diciptakan untuk web 

(online) dan aplikasi mobile dengan  menggunakan software Adobe Flash 

(sebelumnya bernama Macromedia Flash). Untuk menjalankan game itu sendiri 

biasanya si programmer maupun desainer menggunakan  kode - kode tertentu 

yang dinamakan ActionScript. Action Script adalah bahasa pemograman yang 

dibuat khusus oleh Macromedia untuk program Macromedia Flash (yang sekarang 

telah menjadi Adobe Flash) dan digunakan untuk mengembangkan website dan 

software pada platform Adobe Flash Player. Action Script juga dapat 

dimunculkan di halaman web dengan mencatumkan file dengn tipe swf pada 

website yang bersangkutan. 

2.3. Perkembangan Psikologi Anak berumur 9-12 tahun 

 Masa usia sekolah dasar sering disebut sebagai masa intelektual dan 

penting bagi perkembangan anak. Pada masa ini otak anak berkembang dengan 

sangat pesat. Sel-sel otak mengalami mielinasi dan mulai membentuk jaringan – 

jaringan yang kompleks agar anak bisa berfikir logis dan rasional. Pada tahapan 
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ini rasa keigintahuan anak dianggap sangat besar sehingga anak akan cenderung 

meniru segala sesuatu yang dia dapat, karena dari meniru segala sesuatu yang ia 

dapat karena dari meniru ini proses belajar anak mulai dilakukan. 

Anak – anak memiliki dua hal yang menjadi faktor penting dalam 

pertumbuhan tiap – tiap individu, yaitu keturunan (heredity) dan lingkungan 

(environment). Keturunan adalah proses dimana anak mewarisi ciri – ciri fisik dan 

mental dari orang tua mereka. Sedangkan lingkungan terdiri dari segala hal di 

sekeliling anak, dan akan mempengaruhi fisik maupun mental yang telah 

diturunkan oleh orang tua. 

2.3.1. Komunikasi 

Penyampaian informasi kepada anak sangat tergantung dari orang yang 

memberi informasi teresebut. Anak – anak cenderung lebih senang dengan 

sesuatu yang bersifat fullcolor dan ceria yang biasanya didapat dari buku – buku 

bergambar, film kartun, maupun game. 

Beberapa kriteria yang harus diperhatikan agar suatu produk atau jasa 

dapat sukses membidik pasar anak adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa jauh anak atau orang tua tertarik pada produk atau jasa tersebut. 

2. Seberapa jauh suatu konsep dapat dengan mudah dimengerti oleh anak – 

anak. Anak berusia tujuh tahun ke bawah sangat peduli dengan visualisasi yang 

mudah dimengerti, sedangkan untuk anak berusia tujuh tahun ke atas harus lebih 

integratif karena mereka mempunyai kemampuan kognitif dan tertarik pada isi 

verbal. 

Perancangan Game Edukasi..., Jessica Juliana, FSD UMN, 2013



29 

 

3. Seberapa jauh anak – anak bisa dilibatkan. Hal yang menentukan 

keterlibatan anak adalah bagaimana sebuah produk atau jasa dikemas dengan 

konsep fun, play, value, pleasure, taste, dsb. 

Komponen yang terlibat dalam komunikasi secara umum adalah 

komunikator atau penyampai pesan, pesan, komunikan atau orang yang menerima 

pesan, media atau sarana yang mendukung pesan bila komunikan berjumlah 

banyak atau berbeda tempat, dan efek atau pengaruh dan dampak dari pesan. Efek 

bila diklasifikasikan menurut kadarnya menjadi sebagai berikut: 

a. Dampak Kognitif. Dampak ini timbul pada komunikan yang 

menyebabkan dia menjadi tahu dan meningkat intelektualnya. 

Komunikator bertujuan untuk mengubah pemikiran komunikan. 

b. Dampak Afektif. Komunikator tidak hanya memberi informasi kepada 

komunikan, tetapi juga dapat menggerakkan hati komunikan sehingga 

menimbulkan perasaan tertentu seperti iba, haru,, sedih, gembira, marah, 

dsb. 

c. Dampak behavioral atau perilaku, tindakan, maupun kegiatan yang 

muncul setelah pesan disampaikan. 

Ketiga dampak tersebut bisa menjadi sebuah proses yang berkesinambungan satu 

sama lain. 

2.3.2. Disiplin 

 Disiplin berasal dari kata “disciple” yaitu orang yang belajar dari atau 

secara sukarela mengikuti seorang pemimpin. Dalam pemikiran anak – anak, kata 

disiplin sering diartikan sebagai hukuman. Tujuan dari disiplin sebenarnya 
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mengajarkan bagaimana anak – anak berperilaku dalam suatu lingkungan dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Unsur – unsur disiplin antara lain: 

1. Peraturan 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan dengan tujuan untuk membekali 

anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. 

2. Hukuman 

Menjatukan hukuman pada seseorang sebaiknya didasari oleh suatu 

kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. 

3. Penghargaan 

Untuk hasil yang baik, penghargaan tidak perlu berbentuk materi, tetapi 

dapat berupa kata – kata pujian, senyuman, atau tepukan di punggung. 

4. Konsistensi 

Konsistensi berarti stabilitas. Konsistensi tidak sama dengan ketetapan 

atau tidak adanya perubahan. 

2.3.3. Kemampuan anak untuk mengerti 

 Mengeri adalah suatu kemampuan untuk menangkap sifat, arti atau 

keterangan mengenai sesuatu dan memiliki gambaran yang jelas tentang hal 

tersebut. Menurut Piagiet, kemampuan kognitif yang memungkinkan untuk anak 

untuk berkembang mencakup 4 tahapan, yaitu tahap sensormotor, operasional, 

operasi konkret, dan tahap formal. Dalam lingkup penelitian ini, target audience 

termasuk dalam tahap praoperasional yang menrupakan tahapan saat anak mampu 

untuk menggunakan bahasa dan pemikiran simbolik. Hal ini tampak dalam 

permainan anak yang imajinatif. 
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2.4. Graphics User Interface 

Graphics User Interface atau GUI adalah sebuah tipe dari user interface yang 

memperbolehkan user untuk berinteraksi dengan alat elektronik dengan 

menggunakan gambar daripada dengan tulisan. GUI dapat ditemukan di 

komputer, gadget, ataupun konsol game. GUI menyediakan informasi dan aksi 

kepada user lewat ikon-ikon gambar dan indikator visual. Salah satu komponen 

GUI yang berpengaruh adalah Heads-Up Display (HUD). 

Pada video game, sebuah metode yang disebut heads-up display adalah 

kumpulan dari elemen pada user interface. HUD sering digunakan untuk 

menunjukkan beberapa informasi termasuk keseharan karakter, item yang ia 

punya, dan status dari game (semacam nilai atau level) secara terus-menerus. 

Letak dan susunan HUD bersifat konsisten sehingga tidak bisa berubah posisi 

sepanjang game berjalan. Komponen HUD antara lain: 

1. Health / lives – bagian ini menjelaskan tentang nyawa pemain maupun 

lawan. Ketika pemain terluka, layar menjadi warna merah (yang melambangkan 

darah) dalam sekejap  

2. Time – Bagian ini mungkin menjelaskan tentang batas waktu yang telah 

ditentukan atau bisa juga penghitungan mundur pada saat permainan berjalan. 

3.  Weapons/ammunition – pada kebanyakan action game, bagian ini 

menunjukkan senjata apa yang dapat digunakkan, dan berapa banyak amunisi 

yang ada di dalamnya. 

4. Menus – bagian ini menyediakan menu untuk keluar, merubah setting, 

menghapus file, dll. 

Perancangan Game Edukasi..., Jessica Juliana, FSD UMN, 2013



32 

 

5. Game progression – bagian ini menampilkan skor terakhir pemain, uang, 

putaran lap, atau level. Bagian ini juga dapat menampilkan misi pemain. 

6. Mini-map – peta kecil dari area yang dapat berfungsi sebagai radar, 

menunjukkan wilayah, musuh, lokasi sebuah tempat, jalan, dll. 

7. Speedometer – bagian ini digunakan khusus pada genre game yang 

menggunakan kendaraan. 

8. Reticle / cursor / crosshair – indikasi saat pemain mengarahkan mouse 

pada game. 

9. Stealthometer – bagian ini menunjukkan kesadaran lawan atas kehadiran 

pemain. Biasanya digunakan pada beberapa game bergenre action. 

10. Compass / Quest Arrow – bagian ini kadang ditemukan pada game 

bergenre RPG dan FPS. Panah ini membantu pemain mencapai tujuan mereka. 

Komponen GUI lain yang sangat menunjang kualitas tampilan sebuah 

game adalah environment. Environment pada game lebih dari sekedar sebuah 

level yang diisi dengan detail arsitektur. Daerah ini merupakan  arena dimana 

game itu berjalan, dan sering kali environment itu sendiri mengarahkan dan 

mengatur jalannya permainan. Dalam merancang sebuah environment uuntuk 

game, desainer tidak boleh melupakan tahapan – tahapannya seperti membuat 

konsep, mulai mensketsa, memastikan bahwa elemen yang satu dan elemen yang 

lain saling berhubungan, menjaga tema desain dalam perancangan skala besar, 

dan dapat menciptakan sebuah mood yang pas bagi game tersebut.  

2.5. Warna 

Warna adalah elemen desain yang menarik dan dapat memainkan peran 

yang besar. Warna dapat diterapkan pada elemen lain, merubah elemen itu secara 
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dramatis, juga dapat menambah dampak dan ketertarikan pada objek. Warna 

tebagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah hue, yang merupakan nama 

warna itu sendiri. Kategori kedua adalah value, yaitu penambahan hitam pada 

warna yang dinamakan shade dan penambahan putih pada warna yang dinamakan 

tint. Kategori ketiga adalah saturasi warna, yang menambahkan terang dan gelap 

warna. Warna primer adalah kuning, merah dan biru. Sedangkan warna sekunder 

adalah warna hasil pencampuran dari warna - warna primer. Warna tersier adalah 

warna yang berada diantara warna primer dan sekunder. 

1. Warna Cahaya 

Cahaya adalah radiasi elektromagnetik dengan rentang panjang gelombang 

yang membuat kesan pada mata manusia. Ketika cahaya mengenai suatu objek, 

maka sebagian cahaya itu terserap dan sebagian lagi terpantul. Gelombang cahaya 

yang dipantulkan itu yang kita sebut warna. RGB atau Red, Green, Blue (Merah 

Hijau, Biru) adalah sistem aditif yang digunakan untuk menyebut warna pada 

media digital. 

2. Warna Panas 

Warna panas terdiri dari tiga warna utama, yaitu merah, orange, dan 

kuning, dan variasi dari ketiga warna tersebut. Warna panas biasanya 

menggambarkan gairah, semangat, dan antusiasme yang tinggi. 

3. Warna Dingin 

Warna dingin terdiri atas dua warna, yaitu biru dan hijau, dan kombinasi 

dari kedua warna tersebut. Berbeda dari warna panas, warna dingin cenderung 

lebih lembut dan sering disebut sebagai warna alam karena efek yang 

dimunculkan adalah ketenangan dan kedamaian. 
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2.6. Komik 

 Istilah komik berasal dari bahasa Yunani Komos, dan bahasa Latin 

Comicus yang berarti sesuatu yang bersifat menghibur. Dari istilah tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa komik bertujuan untuk hiburan. Istilah komik sendiri 

dipopulerkan secara modern oleh Will Eisner dalam bukunya Comics and 

Sequential Art yang terbit pada 1985. Dalam buku tersebut Eisner menyatakan 

bahwa komik merupakan susunan gambar dan kata untuk menceritakan sebuah 

cerita atau menramatisasi suatu ide. 

2.7. Karakter 

 Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah perancangan karakter. 

Dalam hal ini , perancangan karakter sebaiknya disesuaikan dengan target fokus 

agar pesan yang terkandung dapat disampaikan dengan baik. Ada 3 hal yang perlu 

diperhatikan dalam perancangan sebuah karakter, yaitu: 

1. Rancangan Karakter 

 Setiap karakter dalam komik memiliki tiga ciri yang menonjol, yaitu 

kepribadian, ciri khas, dan sikap yang ekspresif. Kepribadian merupakan hal yang 

paling penting dan patut dipahami dalam penciptaan karakter. 

2. Ekspresi 

Ekspresi bukanlah sesuatu yang mudah diungkapkan dengan kata – kata. 

Ekspresi merupakan sebuah bentuk kompulsif dari wujud komunikasi yang selalu 

kita gunakan. Kita mengetahui cara membaca dan menuliskan ekspresi tersebut 

menggunakan wajah tapi hanya sedikit yang bisa menggambarkannya secara sadar 

ke dalam karya seni. 
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Hampir semua cerita dapat dievaluasi dari kemampuannya memancing 

emosi pembaca walaupun emosi bukanlah tujuan utama pembuatan sebuah komik. 

Tidak ada cara lain yang lebih kuat untuk menyentuh emosi pembaca selain 

melalui emosi karakter dalam cerita. 

3. Bahasa Tubuh 

Seperti wajah yang banyak mengungkapkan emosi si karakter, tubuh 

mereka juga bisa menyatakan pesan – pesan yang tersirat. Selain itu, tubuh juga 

dapat menunjukkan keadaan si karakter bahkan tanpa mereka berbicara. 

Ekspresi wajah dan bahasa tubuh sering mengungkapkan perasaan yang 

sama dan beriringan tapi terdapat perbedaan diantara keduanya. Pada dasarnya, 

tampilan ekspresi selalu konsisten. Sebuah wajah yang ketakutan akan 

menampilkan bentuk yang sama walaupun penyebab ketakutan mereka berbeda – 

beda. Sedangkan bahasa tubuh dapat dipengaruhi oleh situasi, arah, daerah, 

sumber bahaya, keadaan fisik, dll. Bahasa tubuh lebih terikat pada keadaan 

lingkungan daripada ekspresi wajah. 

Untuk membuat sebuah karakter atau tokoh, sang pembuat karakter dapat 

menggunakan teknik atau gaya ilustrasi manapun yang sesuai dengan konsep yang 

telah disepakati sebelumnya. Teknik atau gaya ilustrasi yang terkenal diantaranya 

adalah gaya abstrak, art nouveau, manga, impresionis, realis, dan surrealis. 
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Gambar 2.25 Lukisan Abstrak 

Sumber : www.google.com 

Gambar 2.26 Contoh Seni Art Nouveau 

Sumber : www.mybestongoogleplus.blogspot.com 

1. Abstrak 

 

 

Seni abstrak merupakan sebuah gaya yang menggunakan bahasa visual 

seperti bentuk, warna, dan garis untuk membuat suatu komposisi yang ada sesuai 

dengan tingkat kebebasan dari referensi visual di dunia. 

2. Art Nouveau 

 

 

Art Nouveau, atau seni yang baru dalam bahasa Perancis, merupakan gaya 

seni ornamental yang mulai menyebar pada 1890 dan 1910 di Eropa dan Amerika 

Serikat. Art Nouveau dicirikan dengan penggunaan garis panjang dan meliuk-liuk 
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Gambar 2.27 Contoh Manga 
Sumber : www.mangapark.com 

yang sering ditemukan pada arsitektur, desain interior, perhiasan, hiasan kaca, 

poster, dan ilustrasi.  

3. Manga 

 

 

Manga adalah komik yang diciptakan di Jepang atau oleh komikus Jepang 

dalam bahasa Jepang dengan menggunakan gaya yang tercipta di Jepang pada 

akhir abad 19. Gambar biasanya dilakukan dengan pena dan tinta, dengan 

penekanan pada garis-garis yang bersih. Kebanyakan karakter dalam manga 

memiliki mata berbentuk almond yang sangat besar dan beberapa bagian tubuh 

yang tidak proporsional. Karakter dapat menunjukkan emosi mereka cukup jelas 

dan kadang-kadang lucu; komikus manga terkadang memanipulasi mata dan 

mulut dari karakter mereka dan menambahkan detail tertentu pada bagian wajah 

seperti setetes keringat di dahi untuk menggambarkan khawatir. 
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Gambar 2.28 Contoh Lukisan Impresionis 

Sumber : www.ibiblio.org 

 

 

Gambar 2.29 Tampilan Komik Realis 

Sumber : www.morb.wordpress.com 

4. Impresionis 

 

 

Impresionis adalah gaya seni yang muncul dari kumpulan seniman Paris. 

Pameran yang mereka adakan pada tahun 1870an dan 1880an membuat gaya 

ilustrasi ini terkenal walaupun mendapatkan kecaman dari komunitas seniman di 

Perancis. Gaya ini banyak diterapan pada lukisan karena ciri khas sapuan kuas 

yang kecil dan tipis namun dapat terlihat dengan jelas. 

5. Realis 
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Gambar 2.30 Tampilan Lukisan Surrealis 

Sumber : www.beautifullife.info 

 

Realisme dalam sastra dan seni visual mengacu pada upaya dalam 

mengklasifikasikan subyek menurut aturan empiris dan sekular, karena mereka 

dianggap ada hanya dalam pandangan orang ketiga tanpa interpretasi dan hiasan. 

Realisme lebih khusus mengacu pada gerakan seni yang berasal dari Perancis 

pada tahun 1850-an. Para pendukung dari gerakan semacam itu menganggap diri 

mereka orang-orang yang melawan Romantisisme yang mendominasi Perancis 

karya seni dan Sastra pada awal abad ke-19. Realisme berkenaan dengan 

prinsiprealitas objektif dan berperang melawan emosionalisme romantisme.  

6. Surrealis 

 

 

Gerakan surealis didirikan di Paris oleh sekelompok kecil dari peneliti dan 

seniman yang melihat alam bawah sadarnya sebagai sarana untuk membuka 

kekuatan imajinasi. Dipengaruhi juga oleh Karl Marx, mereka berharap bahwa 

jiwa memiliki kekuatan untuk mengungkapkan kontradiksi dalam dunia sehari-

hari dan memacu revolusi. Penekanan mereka pada kekuatan imajinasi 

menempatkan mereka dalam tradisi Romantisisme, tetapi tidak seperti 

pendahulunya, mereka percaya bahwa ide dapat ditemukan di jalan dan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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2.8. Vector art 

Dalam video game, tentu saja komponen terutama adalah gambar. Tanpa adanya 

gambar maka tentu saja tidak ada video game karena unsur utama video game 

adalah gambar (video). Pada proyek game ini, peneliti akan menggunakan gambar 

dengan jenis vektor. Gambar vektor menggabungkan kurva dan garis melalui 

perhitungan matematis dari beberapa titik untuk menjadi sebuah objek, sehingga 

gambar tidak menjadi pecah biarpun diperbesar atau diperkecil. Tampilan gambar 

vektor, walaupun bersifat relatif lebih kaku daripada tampilan bitmap, kualitasnya 

tidak bergantung kepada resolusi gambar. Gambar tipe ini bisa diubah-ubah ke 

berbagai ukuran dan juga dapat dicetak pada tingkat resolusi sebesar apapun tanpa 

kehilangan detil dan ketajaman gambar. Tampilan vektor merupakan pilihan 

terbaik ketika harus menampilkan gambar-gambar yang harus bisa 

mempertahankan ketajaman garis ketika ukuranya diubah. 

Berbeda dengan vektor, bitmap adalah desain yang tersusun dari obyek-

obyek titik disebut dot atau pixel dengan warna beragam yang tersusun pada lajur-

lajur vertikal dan horizontal disebut grid dengan tingkat ketajaman tertentu yang 

disebut resolusi. Perbedaan terbesar antara vektor dan bitmap adalah apabila jika 

kita sengaja memperbesar gambar, maka titik-titik penyusun gambar (dot atau 

pixel) akan mulai terlihat dan sering disebut jaggy atau bahasa sederhananya yaitu 

pecah. Tipe desain bitmap sangat cocok digunakan untuk menampilkan image 

dengan ragam warna yang banyak, tekstur beragam serta tak begitu membutuhkan 

fleksibilitas ukuran, seperti foto. 
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Gambar 2.31 Perbedaan Vektor dan Bitmap 

Sumber : www.otherdesigns.com 

 

 

Jadi dapat disimpulkan ada beberapa perbedaan antara vektor dan bitmap. 

Pertama, gambar vektor akan tetap jelas walaupun gambar diperbesar sedangkan 

gambar bitmap tidak. Kedua, gambar vektor tersusun oleh garis dan kurva 

sedangkan gambar bitmap disusun oleh titik-titik yang disebut pixel. Ketiga, pada 

umumnya gambar vektor ukuran file yang dihasilkan kecil sedangkan gambar 

bitmap  biasanya memiliki ukuran file yang cukup besar. 

Dalam flash game, gambar vektor digunakan untuk menghemat besarnya 

data file yang dimiliki mengingat flash game dimainkan pada portal web yang 

memerlukan koneksi internet. Jika data file flash game terlalu besar, maka waktu 

untuk mengunduh data akan lebih lama dan hal itu menimbulkan ketidakefisienan 

yang mungkin akan membuat calon pemain terlalu lama menunggu dan tidak jadi 

memainkan game tersebut.  

2.9. Penjualan Flash Game 

Berbagai cara dapat digunakan untuk menjual maupun memasarkan sebuah flash 

game. Beberapa diantaranya adalah 

1. Metode Iklan 

Ini adalah cara yang paling umum untuk menguangkan permainan Flash. Anda 

bisa memasang iklan di layar loading permainan Anda dengan layanan seperti 
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MochiAds atau CPMStar, atau menampilkan permainan di halaman web dan 

menempatkan Google AdSense di sekitarnya. Anda mendapatkan uang yang 

didasarkan pada bagaimana iklan ini berkali-kali dilihat, sehingga lebih banyak 

orang yang bermain permainan Anda, semakin baik. 

Dengan iklan yang tertanam di layar, Anda akan mendapatkan uang setiap 

kali permainan Anda dimainkan, tidak peduli disitus manapun permainan itu 

berada. Jika Anda memiliki iklan halaman web Anda sendiri, ini akan hanya 

memberikan uang ketika orang memainkan permainan di situs Anda, meskipun 

metode biasa yang digunakan adalah metode pay per view. 

2. Metode Sponsor 

Cara umum lain untuk membuat uang adalah untuk memiliki Anda permainan 

yang disponsori. Ini berarti bahwa portal permainan, seperti Kongregate, akan 

membayar Anda untuk menempatkan logo mereka dalam permainan Anda 

bersama dengan link ke situs mereka. Ini membantu membawa lebih banyak 

pengunjung ke situs portal, yang berarti bahwa mereka bisa membuat lebih 

banyak uang dari iklan halaman web mereka sendiri. 

Sponsor adalah cara yang baik untuk mendapatkan banyak uang muka, 

tapi Anda hanya dapat menjual satu sponsor per game, dan sering sponsor Anda 

tidak akan membiarkan Anda menempatkan iklan Anda sendiri dalam permainan. 

Pengaturan ini disebut sponsor "eksklusif", karena Anda hanya dapat memiliki 

satu sponsor. Tapi pilihan lainnya adalah mendapatkan popularitas, seperti 

sponsor utama, mana Anda masih memiliki satu sponsor utama, tetapi Anda juga 

diperbolehkan untuk menjual lisensi terbatas untuk situs-situs lain. 
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3. Metode Perizinan 

Ini membawa kita ke model monetisasi berikutnya, perizinan. Di sini, sebuah 

portal permainan akan membayar Anda untuk membuat sebuah versi khusus dari 

permainan Anda dengan logo mereka di dalamnya, dan mungkin menghubungkan 

dengan mereka sistem skor tertinggi. Mereka akan menjadi tuan rumah versi 

khusus di situs mereka, tetapi Anda bebas untuk menggunakan versi yang berbeda 

saat meletakkan permainan Anda pada situs web lain. Ini situs-terkunci dan non-

eksklusif. Itu berarti bahwa Anda dapat menjual lisensi yang terpisah untuk 

sekelompok situs yang berbeda, dan membuat uang dari masing-masing situs. 

Lisensi Individu membawa uang lebih sedikit daripada sponsor yang 

khusus, tapi mereka jauh lebih fleksibel, dan mereka menambahkan hingga. Anda 

dapat menggabungkan mereka dengan iklan, dengan sponsor utama, atau 

keduanya. Anda juga dapat menggabungkan mereka dengan hosting versi di situs 

Anda sendiri. 

4. Portal model 

Bagaimana permainan portal mampu untuk menghabiskan begitu banyak uang 

mensponsori dan perizinan permainan? Mereka harus membuat lebih banyak uang 

entah bagaimana, dan entah bagaimana itulah melalui halaman web iklan. 

Beberapa mengatakan bahwa cara terbaik untuk membuat uang adalah untuk 

membuat website Anda sendiri dan host permainan Anda di sana. Mengunci 

permainan untuk situs Anda sehingga tidak ada orang lain dapat mencuri, dan 

meletakkan beberapa AdSense di sekitarnya. Kemudian menyebarkan berita 

tentang permainan Anda dan berharap ini dapat menjadi populer. 

 

Perancangan Game Edukasi..., Jessica Juliana, FSD UMN, 2013



44 

 

Jika Anda tidak memiliki cukup permainan Anda sendiri untuk menjaga 

orang-orang di situs Anda, Anda dapat dengan mudah menambahkan permainan 

lainnya dengan layanan MochiAds penerbit. Ada sejumlah tutorial di luar sana 

menjelaskan bagaimana untuk membangun sendiri portal. Berikut adalah salah 

satu dari mereka. Ini dapat membantu juga. Anda kemudian dapat mensponsori 

permainan Anda sendiri, dengan menempatkan logo di dalamnya dengan link ke 

situs Anda. Itu memerlukan lebih banyak pekerjaan, tetapi pembayarannya dapat 

lebih besar dari sekedar mendapatkan sponsor dengan portal yang ada. 

5. Metode Premium 

Sekarang di sini adalah di mana hal-hal yang bisa menarik. Metode-metode yang 

telah kita bahas semua sangat tidak langsung - uang Anda berasal dari pengiklan 

atau portal. Tapi sekarang mari kita bicara tentang mengambil uang langsung dari 

pemain Anda. 

Metode Premium berarti bahwa Anda membuat permainan gratis, dan 

kemudian Anda menjual premium tambahan, beberapa konten untuk pemain yang 

ingin lebih. Pendekatan ini penangkapan perlahan-lahan, dari awal, 

terdokumentasi dengan baik percobaan dengan Drunken Master, keberhasilan 

lebih baru aneh fantastis, membuat lebih dari seratus ribu dolar dalam penjualan 

konten premium. Jika Anda dapat membuat sebuah permainan yang sebagai baik 

sebagai fantastis alat, dan masuk akal untuk biaya untuk fitur tambahan seperti 

tingkat editor, kemudian menjual konten premium langsung ke pemain dapat 

menjadi jauh lebih menguntungkan daripada iklan atau lisensi sendirian. 
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Hanya perlu diingat bahwa ada keseimbangan yang sangat halus antara 

berapa banyak permainan yang Anda membuat tersedia gratis, dan berapa banyak 

Anda memesan untuk membayar pemain. Jika Anda adalah pengisian uang untuk 

pengalaman bahwa orang bisa mendapatkan gratis di tempat lain, maka Anda 

tidak akan berhasil. Tetapi jika konten premium tidak merasa berharga dan 'premi' 

cukup, beberapa orang akan memilih untuk membelinya. Artikel ini menunjukkan 

bahwa Anda membuat bagian yang paling populer gratis, sehingga lebih banyak 

orang akan mencoba keluar dan seperti itu, dan hanya secara khusus, konten niche 

yang sangat berdedikasi pemain akan ingin. Iklan akan membayar untuk para 

pemain yang gratis. 

Jangan takut untuk dikenakan biaya lebih banyak. Membuat konten 

tambahan sangatlah menguntungkan. Apa yang menurut Anda membuat lebih 

banyak uang? Bagian yang sulit adalah mendapatkan pemain untuk membayar 

sama sekali. Perbedaan antara membayar satu dolar dan membayar sepuluh sangat 

sedikit, setelah Anda punya kartu kredit Anda. Membuat permainan Anda bernilai 

sepuluh, dan meminta sebanyak yang Anda bisa. 

6. Metode Langganan 

Jadi Anda mendapatkan pemain Anda untuk membayar untuk konten premium. 

Tapi mereka hanya membayar Anda sekali. Bukankah lebih memiliki mereka 

membayar Anda lagi dan lagi dan lagi? Itulah langganan apa adalah semua 

tentang - berulang pendapatan. Membuat konten premium dan khusus memiliki 

hanya tersedia bagi pemain yang membayar setiap bulan. 
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Tetapi hampir tidak ada Flash games dimaksudkan untuk dimainkan 

selama lebih dari sebulan. Jika Anda ingin masuk ke langganan dan benar-benar 

membuat beberapa uang, Anda perlu yang berbeda dari satu permainan, Flash 

yang pemain dapat berinvestasi dalam, dengan waktu dan uang, dan merasa 

seperti mereka mencapai sesuatu yang berharga. Jauh cara termudah untuk 

membuat perasaan semacam ini adalah untuk membangun masyarakat sekitar 

permainan. Sosial Obligasi menghubungkan permainan realitas, dan dapat 

membuat pengalaman biasa-biasa saja jauh lebih menarik. 

Ini tidak selalu berarti multiplayer, tetapi jika Anda ingin masyarakat, 

harus ada beberapa cara untuk pemain untuk berinteraksi dengan satu sama lain, 

apakah itu adalah dengan berbagi custom-made tingkat atau balap secara real 

time. Dan harus ada beberapa bentuk gigih, disimpan data dari permainan yang 

pemain dapat membangun dari waktu ke waktu. Prestasi dan Skor tinggi adalah 

contoh sederhana ini. Tapi untuk model berlangganan, Anda akan memerlukan 

sesuatu yang lebih penting, seperti dunia maya, customizable pop atau ekonomi 

dalam permainan. Anda memberikan konteks ini lebih besar mana gameplay 

berarti sesuatu, dan Anda mengisi uang setiap bulan untuk pemain untuk masuk. 

Tapi berapa banyak biaya yang dikeluarkan? Jika Anda menetapkan harga 

terlalu tinggi, beberapa pemain mungkin hanya menyerah dan bermain sesuatu 

yang lain. Jika Anda menetapkan harga yang terlalu rendah, Anda dapat 

meninggalkan banyak uang di atas meja. Tapi ada alternatif! Membuat permainan 

dasar gratis, dengan cara yang sama Anda akan ketika menjual konten premium, 

dan kemudian memiliki beberapa "stackable" tingkat langganan yang pemain 

dapat membeli. Mungkin jika pemain membeli langganan tingkat pertama, 
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mereka mendapatkan akses ke beberapa clubhouse khusus tetapi mereka dengan 

juga mendapatkan dua kali sebagai banyak koin dari bermain permainan sebagai 

pemutar gratis akan. Maka pemain yang membayar dua kali lipat dan membeli 

tingkat kedua langganan mendapatkan empat kali lebih banyak koin, dan 

seterusnya. Membiarkan pemain menghabiskan sebanyak atau sesedikit yang 

mereka inginkan! 

7.  Metode Pembayaran Mikro (Micropayment) 

Filosofi ini mencapai yang ekstrim dalam model micropayment atau 

microtransaction, dimana permainan gratis untuk bermain, tetapi pemain juga bisa 

menghabiskan uang dalam permainan untuk membeli barang-barang khusus. Cara 

kerjanya yang biasanya adalah bahwa ada setidaknya dua mata uang yang berbeda 

di dunia game: salah satu yang diperoleh dengan memainkan permainan, dan 

salah satu yang pemain mendapatkan dengan menempatkan dengan uang nyata. 

Beberapa item dapat dibeli semata-mata dengan mata uang yang diperoleh dalam 

permainan, dan beberapa hanya dapat dibeli dengan menghabiskan uang mata 

uang. 

Anda harus sangat berhati-hati ketika merancang untuk model monetisasi 

ini, atau yang lain gratis pemain akan merasa dicurangi ketika mereka 

keterampilan dan upaya digagalkan oleh seseorang yang hanya dibayar untuk 

maju. Untuk alasan ini, Permainan micropayment sering menjual hanya dekoratif 

item untuk uang riil, dan memerlukan pemain untuk mendapatkan item yang 

memberi mereka keuntungan lebih dari pemain lain. Ini bekerja jika ada 

komponen sosial yang kuat untuk permainan. Tapi dalam permainan koperasi, 

pemain seperti itu ketika orang lain membayar untuk item yang kuat, karena itu 
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akan membantu mereka juga! Lihatlah artikel ini jika Anda ingin diskusi lebih 

rinci tentang pertimbangan desain yang terlibat. 

Jika Anda akan membuat sebuah permainan berbasis micropayment yang 

Anda akan memerlukan beberapa jenis sistem pembayaran, sehingga pemain 

dapat menghabiskan uang dalam permainan. Untungnya, ada beberapa penyedia 

pembayaran semua siap untuk dihubungkan ke ekonomi virtual Anda. Langkah 

pertama adalah salah satu contoh. Tetapi jika Anda sedang mencari sesuatu yang 

lebih mudah untuk mengintegrasikan, sekelompok mata uang virtual baru telah 

muncul untuk Flash baru-baru ini. Jika Anda tidak keberatan berbagi mata uang 

Anda dengan permainan lainnya, salah satu dari ini mungkin pilihan yang tepat 

untuk Anda. 

8. Metode Rental  

Model ini sangat gila. Ini adalah variasi pada model micropayment, tapi 

disesuaikan untuk gaya kompetitif sangat berbasis keterampilan permainan, 

seperti first-person shooter Combat Arms. Dalam model Penyewaan, Anda 

mendapatkan poin dan menggunakannya untuk membeli item, tetapi sesuai 

dengan namanya, item ini hanya berlangsung untuk jumlah terbatas waktu 

sebelum mereka berakhir dan Anda harus membeli satu. Karena pemain selalu 

kembali kedasar sama kekuasaan seperti barang-barang mereka berakhir, item 

Penyewaan ini dapat menyediakan perangkat tambahan signifikan gameplay tanpa 

membuat permainan merasa terlalu tidak adil. 

Anda dapat memungkinkan pemain untuk membayar uang untuk barang-

barang tersebut langsung, tetapi untuk membuat permainan merasa lebih adil 

Anda sebaliknya dapat membiarkan pemain menghabiskan uang pada perangkat 
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tambahan yang membantu mereka mendapatkan poin lebih cepat. Dengan cara itu 

semua orang masih harus bermain dan mendapatkan jalan mereka melalui 

permainan, tapi pemain yang membayar tidak perlu bekerja cukup keras. Dan 

tentu saja ini dapat dikombinasikan dengan pendekatan micropayment yang lebih 

khas, yang menjual barang-barang kosmetik murni uang riil. 

9. Metode Uang Tebusan 

Jika mengintegrasikan sistem mata uang riil dan menciptakan sekelompok item 

untuk permainan Anda sepertinya terlalu banyak pekerjaan, Anda bisa selalu saja 

memegang permainan Anda untuk tebusan. Dalam model ini, Anda menetapkan 

jumlah uang yang Anda ingin mendapatkan dari permainan, dan kemudian Anda 

tidak melepaskan permainan Anda sampai Anda menerima jumlah sumbangan. 

Sekali Anda melepaskan permainan, meskipun, gratis untuk semua orang. Dan 

jika Anda ingin menjadi baik, Anda dapat mengembalikan semua orang untuk 

sumbangan mereka jika Anda uang tebusan tidak terpenuhi. Ini disebut janji 

ambang batas. 

Hal yang baik tentang ini adalah bahwa Anda tidak benar-benar harus 

melakukan pekerjaan tambahan. Hanya mulai membuat permainan gratis dan 

mendapatkan sumbangan untuk itu. Ada situs kecil yang menyenangkan disebut 

Kickstarter yang mengurus semua rincian untuk Anda. Tentu saja, Anda harus 

memiliki cukup reputasi bahwa Anda bisa mendapatkan sekelompok orang untuk 

membayar Anda untuk melepaskan permainan Anda di tempat pertama. Itu 

mungkin tidak akan membuat Anda kaya, tetapi jika Anda dapat menarik cukup 

dukungan itu bisa menjadi sempurna untuk proyek-proyek kecil. 
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10. Metode Patronase 

Terakhir, kami memiliki metode patronase. Seperti model tebusan, hal ini 

didasarkan pada sumbangan. Tapi di sini, orang didorong untuk menyumbangkan 

jumlah yang lebih besar untuk pengakuan eksklusif dan Pribadi. Contoh baru-baru 

ini adalah sistem sumbangan Daniel Benmergui mengatur dengan rilis permainan 

artistik hari aku mati. Jika Anda menyumbang jumlah tertentu, Anda 

mendapatkan nama Anda dalam kredit nya berikutnya permainan. Jika Anda 

menyumbang seratus dolar, Anda akan mendapatkan sebuah poster dari salah satu 

permainan dengan karakter diganti dengan siapapun yang Anda inginkan. Dan 

orang pertama yang menyumbangkan seribu dolar akan memilih karakter dan 

akhir yang baru untuk versi lain dari permainan. Menilai oleh halaman donasi, 

permainan telah membawa setidaknya dua ribu dolar dalam sumbangan sejauh. 

Kuncinya di sini adalah untuk membuat orang-orang yang menyumbang, 

para pengunjung, merasa istimewa. Orang-orang akan membayar lebih karena 

mereka sudah sesuatu yang unik dan Pribadi. Pendekatan ini mensyaratkan bahwa 

Anda memberikan banyak perhatian untuk penggemar Anda, dan bahwa Anda 

dapat menarik cukup dari mereka, pertama-tama. Jika Anda ingin menjadi seorang 

seniman, dan Anda siap untuk menumbuhkan seribu penggemar sejati, patronase 

mungkin pilihan terbaik bagi Anda. 

2.10. SK Dirjen 687/2002 

1.  Prasyarat Umum : 

a.     Waktu tunggu rata-rata 5 – 10 menit dan maksimum 10 – 20 menit. 

b.    Jarak pencapaian halte 300 – 500 m (di pusat kota), dan 500 – 1000 meter 

(di pinggiran kota). 
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c.     Penggantian rute dan moda pelayanan, jumlah pergantian rata-rata 0 – 1, 

maksimum 2. 

d.    Lama perjalanan ke dan dari tempat tujuan setiap hari, rata-rata 1 – 1,5 jam, 

maksimum 2 – 3 jam. 

e.     Biaya perjalanan, yaitu persentase perjalanan terhadap pendapatan rumah 

tangga. 

2.    Prasyarat Khusus: 

a.     Faktor layanan. 

b.    Faktor keamanan penumpang. 

c.     Faktor kemudahan penumpang dalam mendapatkan bus. 

d.    Faktor lintasan. 

Berdasarkan keempat faktor prasyarat khusus tersebut, pelayanan angkutan umum 

diklasifikasikan dalam dua jenis layanan : 

a.     Ekonomi : minimal tanpa AC 

b.    Non Ekonomi : minimal dengan AC.  

Tabel 1. Pedoman Kualitas Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan 

dalam Trayek Tetap dan Teratur 

Kualitas Klasifikasi Pelayanan 

Non Ekonomi Ekonomi 

1. Kenyamanan §  Fasilitas tempat duduk 

disediakan 

§  Juga mengangkut 

penumpang dengan 

berdiri 

§  Fasilitas tempat duduk 

disediakan 

§  Juga mengangkut 

penumpang dengan 

berdiri 
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§  Dilengkapi AC §  Tanpa dilengkapi AC 

2. Keamanan §  Menyediakan tempat 

barang/bagasi 

§  Kebersihan harus 

terjamin 

§  Awak bus terlatih dan 

terampil 

§  Kebersihan harus 

terjamin 

§  Awak bus terlatih dan 

terampil 

3. Kemudahan 

mendapatkan bus 

§  Jadwal kedatangan dan 

keberangkatan harus 

terpenuhi, baik ada 

maupun tidak ada 

penumpang (tidak 

mengetem) 

§  Lokasi terminal harus 

terintegrasi dengan 

terminal jenis kendaraan 

umum lainnya 

§  Tempat perhentian 

khusus 

§  Jadwal kedatangan dan 

keberangkatan harus 

terpenuhi, baik ada 

maupun tidak ada 

penumpang (tidak 

mengetem) 

§  Lokasi terminal harus 

terintegrasi dengan 

terminal jenis kendaraan 

umum lainnya 

§  Tempat perhentian 

harus tepat 

penempatannya agar tidak 

mengganggu lalulintas 

4. Lintasan Pada lintasan utama kota, 

trayek utama dan 

langsung 

Pada lintasan utama kota, 

trayek cabang, ranting 
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5. Kendaraan §  Bus besar lantai 

tunggal 

§  Bus besar lantai ganda 

§  Bus tempel/artikulasi 

§  Bus besar lantai 

tunggal 

§  Bus besar lantai ganda 

§  Bus tempel/artikulasi 

§  Bus sedang 

§  Bus kecil 

§  MPU (hanya roda 

empat) 

 

2. Jaringan Trayek 

Jaringan trayek adalah kumpulan taryek yang menjadi satu kesatuan 

pelayanan angkutan orang. Faktor yang digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menetapkan jaringan trayek adalah sebagai berikut. 

1) Pola tata guna tanah. 

Pelayanan angkutan umum diusahakan mampu menyediakan aksesbilitas 

yang baik. Untuk memenuhi hal itu, lintasan trayek angkutan umum diusahakan 

melewati tata guna tanah dengan potensi permintaan yang tinggi. Demikian juga 

lokasi-lokasi yang potensial menjadi tujuan bepergian diusahakan menjadi 

prioritas pelayanan. 

2) Pola penggerakan penumpang angkutan umum. 

Rute angkutan umum yang baik adalah arah yang mengikuti pola 

pergerakan penumpang angkutan sehingga tercipta pergerakan yang lebih 

effesien. Trayek angkutan umum harus dirancang sesuai dengan pola pergerakan 
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penduduk yang terjadi, sehingga transfer moda yang terjadi pada saat penumpang 

mengadakan perjalanan dengan angkutan umum dapat diminimumkan. 

3) Kepadatan penduduk. 

Salah satu faktor menjadi prioritas angkutan umum adalah wilayah 

kepadatan penduduk yang tinggi, yang pada umumnya merupakan wilayah yang 

mempunyai potensi permintaan yang tinggi. Trayek angkutan umum yang ada 

diusahakan sedekat mungkin menjangkau wilayah itu. 

4) Daerah pelayanan. 

Pelayanan angkutan umum, selain memperhatikan wilayah-wilayah 

potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah perkotaan yang ada. Hal ini 

sesuai dengan konsep pemerataan pelayanan terhadap penyediaan fasilitas 

angkutan umum. 

5) Karakteristik jaringan. 

Kondisi jaringan jalan akan menetukan pola pelayanan trayek angkutan 

umum. Karakteristik jaringan jalan meliputi konfigurasi, klasifikasi, fungsi, lebar 

jalan, dan tipe operasi jalur. Operasi angkutan umum sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik jaringan jalan yang ada. 

 

Perancangan Game Edukasi..., Jessica Juliana, FSD UMN, 2013




