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ABSTRAK 

Pengembangan  perangkat lunak semakin mudah dijangkau dengan adanya 

aplikasi Integrated Development Envoriment seperti Visual Studio, Netbeans, 

Delphi, dan IDE lainnya. Pengembangan video game saat ini semakin mudah 

diakses, game engine seperti Unity Engine dan Unreal Engine memberikan 

kesempatan kepada calon pengembang untuk mencoba merancang video game 

sendiri. Meskipun peluang telah diberikan kepada orang awam, masih sedikit 

yang tertarik untuk mencoba merancang permainannya sendiri. Proses 

perancangan meliputi penggunaan aset dan pemograman pada game engine Godot 

Engine. Pembuatan aset menggunakan aplikasi lisensi gratis dan open-source. 

Video game yang dirancang berjenis platformer. Tujuan penelitian meliputi 

perancangan dan pembangunan video game menggunakan Godot Engine. 

Pengembangan layaknya seperti pengembangan perangkat lunak biasa, yaitu 

menggunakan metode waterfall. Hasil dari penelitian yaitu video game berjudul 

Bintang Kecil, dimana pemain mengendalikan karakter bernama Sang Pemimpi 

untuk mengoleksi bintang-bintang yang bertebaran di tata surya yang sedang di 

ambang kematian. Perancangan dan pengembangan dapat menggunakan Godot 

Engine sebagai alternatif dari game engine yang lain. Godot Engine dipilih 

dengan alasan agar tidak dikenakan biaya royalti. Aset dapat dibuat menggunakan 

aplikasi gratis dan open-source agar perancangan tidak memerlukan biaya 

pembelian aplikasi yang terlalu tinggi. 

Kata Kunci: Godot Engine; video game; platformer. 
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ABSTRACT 

Access to software development has never been easier with Integrated 

Development Enviroment such as Visual Studio, Netbeans, Delphi, many other 

IDE. The same thing can also be said to video game development. Game engine 

such as Unity or Unreal provide the tools needed to newcomers who are 

interested in video game development and a chance to explore it on their own. 

Despite such opportunity exist, a lot of people have yet to try developing their own 

game.. Development include programming using GDScript and utilizing assets 

using the game engine. Assets can be made using free and open source software. 

The purpose of this research is to design and develop a video game using Godot 

Engine. Development methods does not differ from other software, using waterfall 

method. The results of this research is to develop a video game, named Bintang 

Kecil. Gameplay includes controlling a character named Sang Pemimpi collecting 

stars in its dying solar system. Godot Engine and free/open-source softwares are 

used to help decrease development cost. 

Keywords: Godot Engine; video game; platformer 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perancangan dan pengembangan perangkat lunak sudah tidak asing lagi di 

masyarakat. Pengguna komputer dapat menjalankan atau membangun perangkat 

lunak sendiri. Contoh dari aplikasi untuk pengembangan perangkat lunak adalah 

NetBeans dan Visual Studio. Perangkat lunak yang dapat dikembangkan melalui 

aplikasi tersebut beragam. Contohnya adalah aplikasi point of sale, aplikasi 

manajemen inventory, aplikasi perekaman transaksi, aplikasi video game dan 

aplikasi umum lainnya.  

Aplikasi video game sebagai perangkat lunak memerlukan proses 

pengembangan (development). Perbedaan mencolok antara perangkat lunak biasa 

dengan perangkat lunak video game adalah diperlukannya sebuah game engine. 

Perangkat software ini diperlukan sebagai alat untuk membangun video game. 

Pengembang dapat membangun sendiri game engine jika memiliki 

kemampuannya. Untuk pengguna awam dan pemula, umumnya memerlukan 

game engine untuk memudahkan pengembangan sebuah video game. Unity, RPG 

Maker dan Unreal Engine adalah contoh game engine yang sering digunakan 

untuk pengembangan video game. 

Alat pengembangan apapun yang digunakan, meskipun sangat membantu 

mempercepat pengembangan namun terdapat juga kekurangan. Game engine yang 

telah disebutkan pada paragraf sebelumnya memiliki kekurangan masing-masing. 
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Meskipun seperti itu, peneliti tidak dapat menyebutkan kekurangan secara teknis, 

misalnya tidak adanya fitur tertentu. Kekurangan teknis tersebut dapat diperbaiki 

oleh developer aplikasi masing-masing. Oleh karena itu, Peneliti hanya akan 

membahas kekurangan pada aspek lisensi dan harga penggunaan game engine 

tersebut. 

Disadur dari artikel oleh penulis bernama Anurag pada tanggal 30 Maret 

2018, dibahas kelebihan dan kelemahan dari Unity Engine. Kelemahan yang 

paling mencolok yang tertulis pada artikel tersebut adalah diperlukannya 

pembelian lisensi versi Pro untuk mendapatkan fitur lengkap. Jumlah uang yang 

bisa dikeluarkan untuk pembelian lisensi dan aset tambahan dapat mencapai 

antara 1500 sampai dengan 3000 Dolar AS. Keuntungan yang disebutkan pada 

artikel tersebut adalah cocok untuk pengguna pemula (13 Pros & Cons to Know 

Before Choosing Unity 3D - NewGenApps, n.d.). 

Pada Unreal Engine juga terdapat masalah yang berkaitan dengan lisensi. 

Disadur dari halaman web resmi Unreal Engine pada bagian frequently asked 

question, Jika pengembang ingin menjual video game yang sudah dikembangkan, 

maka perlu membayar sebagian persen penjualan kepada pemilik Unreal Engine. 

Jika video game hasil pengembangan tidak akan dijual, maka tidak perlu 

membayar royalti kepada pemilik Unreal Engine (Frequently Asked Questions - 

Unreal Engine, n.d.). Jika ingin mendapatkan aset dan sumber daya tambahan, 

maka harus dibeli pada Unreal Marketplace (Marketplace - UE Marketplace, n.d.).  
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Gambar 1.1 Tampilan layar kerja pada Unity 

Aplikasi untuk pengembangan video game selain yang disebutkan di atas, 

juga terdapat yang versi open source dan gratis. Fitur dan aset pada aplikasi 

tersebut sudah disediakan tanpa perlu dibeli terlebih dahulu. Hasil video game 

yang dikembangkan melalui aplikasi tersebut juga sepenuhnya dimiliki 

pengembang sendiri, tidak perlu membayar royalti. Salah satu aplikasi tersebut 

adalah GODOT Engine. Disadur dari halaman web resmi Godot Engine, Aplikasi 

tersebut terdapat lisensi MIT (Massachusetts Institute of Technology) dimana 

produk yang terikat lisensi tersebut adalah produk gratis (Godot Engine - Free 

and Open Source 2D and 3D Game Engine, n.d.). 

Peneliti melihat bahwa game engine Godot Engine masih sedikit yang 

menggunakannya dibandingkan Unity Engine, dan Unreal Engine. Menurut 

peneliti, Godot Engine seharusnya sudah mulai sering digunakan dibandingkan 

dengan Unity Engine atau Unreal Engine, karena Godot Engine tidak meminta 
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biaya royalti. Jika videogame hasil pengembangan akan dijual, maka pilihan 

terbaik adalah Godot Engine, dimana keseluruhan keuntungan tidak perlu 

dibagikan dengan pemilik Godot Engine. 

Jenis permainan juga memengaruhi popularitas. Disadur dari penelitian oleh 

Watson B dkk, jenis video game yang popular adalah jenis First Person Shooter. 

Jenis platformer termasuk sangat rendah dibandingkan First Person Shooter, 

Adventure, Role-Playing, dan jenis permainan lainnya (Watson et al., 2015). Salah 

satu contoh permainan berjenis platformer adalah Super Mario Bros yang sangat 

dikenal oleh kalangan pemain video game. Akan tetapi jenis permainannya, yaitu 

platformer, kalah populer dibandingkan jenis lainnya. 

 

Gambar 1.2 Super Mario Bros, game yang jenis permainannya tidak populer 

dibandingkan jenis lainnya 

Videogame berjenis platformer tentunya dapat dikembangkan sehingga 

berkualitas tinggi. Namun hal tersebut tidak menjamin kesuksesan videogame 

tersebut. Popularitas sebuah videogame tergantung dari preferensi pemain sendiri. 

Ada yang hanya bermain video game berjenis khusus, misalnya hanya bermain 

videogame bertema perang, petualangan, keluarga, dan tema khusus lainnya. 
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Game engine apapun yang digunakan, tidak memengaruhi kualitas videogame itu 

sendiri. Game engine yang telah disebutkan sebelumnya, memang memiliki 

kelebihan dan kelemahan tersendiri. Akan tetapi, faktor yang paling memengaruhi 

kualitas videogame adalah developer atau pengembang itu sendiri. Jika fitur yang 

diinginkan tidak ada pada game engine pilihannya, maka tinggal dikembangkan 

sendiri atau membeli asetnya pada halaman web. Terdapat juga jasa pengembang 

fitur atau aset melalui developer freelance. 

Berbekal ilmu, ketertarikan, dan hobi, peneliti ingin mengembangkan 

sebuah video game yang berjenis platformer. Ide yang akan diimplementasikan 

pada video game tersebut adalah petualangan sebuah karakter kecil yang bertugas 

mengumpulkan bintang-bintang yang bertebaran di dunia kecilnya. Video game 

tersebut akan dapat dimainkan pada komputer yang menggunakan sistem operasi 

Windows, dan menggunakan Keyboard atau Joypad Controller untuk 

mengendalikan karakter kecilnya. Pengembangan akan menggunakan GODOT 

engine yaitu aplikasi yang mendukung pengguna untuk pengembangan video 

game. Bahasa pemograman yang digunakan adalah Gdscript. Video game akan 

berwujud dua (2) dimensi. Berangkat dari latar belakang, penulis meneliti 

perancangan dan pembangunan dan mencatat prosesnya melalui skripsi ini dengan 

judul “RANCANG BANGUN VIDEOGAME PLATFORMER BINTANG 

KECIL MENGGUNAKAN GODOT ENGINE”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pokok masalah yang akan dihadapi 

dan diselesaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Game engine yang digunakan untuk video game Super Mario Bros memiliki 

keterbatasan teknologi pada waktu video game tersebut dirilis. 

2. Video game Super Mario Bros pada saat itu hanya dirilis pada konsol 

permainan Nintendo Entertainment System. 

3. Video game Super Mario Bros pada saat itu tidak ada fitur pemilihan level. 

4. Pengembangan videogame berjenis platformer, yang kalah bersaing dengan 

jenis lainnya. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menjamin terarahnya dan kejelasan penelitian, peneliti menetapkan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan video game menggunakan assets yang gratis atau diciptakan 

sendiri. 

2. Hasil video game berjenis platformer dalam 2 (dua) dimensi. 

3. Assets berupa gambar menggunakan pixel art. Sedangkan assets berupa 

suara menggunakan suara hasil rekaman dan kemudian dimodifikasi. 

4. Permainan hanya dapat dijalankan pada komputer menggunakan sistem 

operasi Windows. Tidak mendukung perangkat Smartphone, Playstation, 

Xbox, dan perangkat lainnya. 

5. Permainan dapat menggunakan keyboard atau Joypad Controller sebagai 

perangkat kontrol / pengendali. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berangkat dari uraian masalah sebelumnya, peneliti menentukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang video game berjenis platformer menggunakan 

GODOT engine? 

2. Bagaimana membangun video game berjenis platformer menggunakan 

GODOT engine? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, peneliti mentapkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk merancang video game berjenis platformer menggunakan GODOT 

engine. 

2. Untuk membangun video game berjenis platformer menggunakan GODOT 

engine. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diterima pembaca penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Sebagai sumber ilmu mengenai pengembangan video game khususnya 

menggunakan GODOT engine sebagai perangkat lunak pendukung 

pengembangan. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berencana 

menggunakan GODOT engine. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dapat dirasakan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai materi inspirasi agar pembaca ikut mencoba mengembangkan video 

game atau produk digital sejenisnya. 

2. Untuk mendukung potensi berkembangnya produk digital berupa video 

game buatan lokal di masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teori Umum 

Terdapat kajian teori yang digunakan untuk mendukung berjalannya 

penelitian. Teori sendiri terdapat 2 jenis, yaitu teori umum dan khusus, yang akan 

dipaparkan pada bagian berikut. Isi dari teori umum adalah pernyataan yang benar 

secara universal dan berlaku bagi semua waktu, tempat, dan keadaan. 

2.1.1 Sistem Informasi 

Sekumpulan komponen yang bekerja sama dan membentuk sebuah kesatuan 

disebut sebagai sistem. Pada ilmu komputer, pengertian sistem adalah sekumpulan 

komponen komputer yang membentuk sebuah kesatuan dan saling berkomunikasi 

untuk menghasilkan keluaran (Alhogbi, 2017). Data dan fakta yang telah 

dikumpulkan dan mampu memberikan arti dan pemahaman kepada pihak 

pengguna disebut sebagai informasi. Pengguna dapat menarik kesimpulan dan 

mendapatkan pengertian setelah memahami data dan fakta yang telah diolah. 

Informasi itu sendiri dapat digunakan lagi sebagai data dan diolah agar 

mendapatkan informasi baru (R. Kelly Rainer Jr., Brad Prince, 2016). 

Berdasarkan paragraf sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

sistem informasi adalah sistem yang terdiri dari sistem yang lebih kecil, yang 

bertugas menjalankan fungsi komputer dan program, untuk mengolah 

masukan(input) berupa data dan menghasilkan keluaran(output) berupa informasi.  
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2.1.2 Perancangan dan Pembangunan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak sebagai produk memerlukan perancangan dan 

pengembangan. Sebagai layaknya sebuah proyek, diperlukan sebuah cetak biru / 

blueprint sebagai landasan agar proyek tersebut memenuhi spesifikasi yang 

diperlukan dan tidak melenceng keluar batasan yang telah ditetapkan. Perlunya 

sebuah arahan atau perancangan agar ruang lingkup proyek tidak terlalu luas 

sehingga tidak memerlukan waktu dan sumber daya yang berlebihan (Hasyim et 

al., 2014). 

 Faktor pendukung terbesar dari gagalnya sebuah perangkat lunak adalah 

kelalaian pengembang itu sendiri. Faktor terbesar kedua adalah kesalahan 

pemakaian oleh pengguna sendiri. Kesalahan pada saat pemakaian oleh pengguna 

memang tidak dapat dikurangi sepenuhnya. Akan tetapi, pengembang dapat 

berusaha merancang dan mengkomunikasikan fitur pada sistem/aplikasi agar 

dapat mengurangi peluang kesalahan pada pihak pengguna (Inukollu et al., 2014). 

Metode pengembangan perangkat lunak waterfall umumnya disebut sebagai 

model pengembangan tertua. Winston W. Royce dikenal sebagai penemu model 

tersebut pada tahun 1970. Terdapat tahapan yang perlu dilaksanakan berurutan 

jika model ini diterapkan sepenuhnya tanpa ada modifikasi. Tahapan umumnya 

adalah sebagai berikut: 
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1. Analisis, dimana pengembang mendefinisikan keperluan, batasan dan 

kemampuan perangkat lunak yang akan dibangun. Proses analisis 

memerlukan keterlibatan calon pengguna untuk mengetahui apa yang 

diperlukan pada aplikasi yang akan dibuat. 

2. Desain, dimana pengembang memulai perancangan perangkat lunak. 

Perancangan mencakup penggambaran tampilan aplikasi seperti tampilan 

antarmuka dan tampilan aplikasi secara umum. Perancangan juga meliputi 

perancangan basis data dan perancangan diagram UML (Unified Modelling 

Languange). 

3. Implementasi, dimana pengembang memulai produksi perangkat lunak. 

Kegiatan mencakup pemograman, pembuatan aset seperti gambar, musik, 

efek suara, dan aset lainnya yang akan dikompilasi menjadi sebuah 

perangkat lunak jadi. 

4. Pengujian, dimana perangkat lunak yang sudah jadi akan diuji dan 

diperiksa. Bagian yang dapat diuji dan diperiksa yaitu keberhasilan aplikasi 

dalam memenuhi kebutuhan calon pengguna, kemampuan aplikasi 

menjalankan fungsinya, kemampuan aplikasi membuat kesalahan yang tidak 

diinginkan (bug and glitches). Kesalahan yang telah ditemukan akan 

diperbaiki dan aplikasi akan diuji lagi, sampai bebas dari kesalahan. 

5. Pemeliharaan, dimana perangkat lunak dapat diperbaharui dan diberi fitur 

tambahan. Tahap ini penting jika perangkat lunak akan dipakai dalam 

jangka waktu yang panjang atau jika kebutuhan pengguna meningkat (ind, 

Karambir, 2015) 
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Pada kenyataan hampir tidak ada yang menerapkan model sepenuhnya. 

Alasan pertama hal tersebut bisa terjadi adalah kelemahan model waterfall, yaitu 

tidak fleksibel. Model waterfall mengharapkan pengembang paham sepenuhnya 

mengenai kebutuhan calon pengguna pada tahap analisis. Akan tetapi, calon 

pengguna terkadang sulit untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan jika 

belum masuk pada tahap pengujian. Jika pada tahap pengujian, calon pengguna 

ternyata sadar terdapat kebutuhan baru yang tidak diungkapkan pada tahap 

analisis, maka terpaksa harus kembali pada tahap analisis, sehingga meningkatkan 

waktu dan biaya pengembangan (Alshamrani & Bahattab, 2015). 

Tergantung pada lingkungan, kemampuan, dan ukuran proyek, tahapan pada 

model pengembangan perangkat lunak dapat dimodifikasi untuk berdaptasi 

dengan faktor tersebut. Penulis akan mengubah sedikit pada tahapan analisis 

karena perangkat lunak yang dikembangkan adalah video game. Requirement 

pada perangkat lunak seperti video game tidak perlu dikhawatirkan karena calon 

pengguna/pemain dapat dengan bebas memilih video game yang diinginkan. Akan 

tetapi, agar video game yang dikembangkan dapat dinikmati oleh calon 

pemainnya, maka terdapat pihak yang dapat berperan sebagai penguji. 

Pengembang video game mungkin tidak ingin menunjukkan purwarupa 

video game nya kepada pihak luar, karena pengembang mungkin akan menjual 

video game nya kepada masyarakat luas. Keputusan seperti ini bisa diambil jika 

pengembang ingin memberi kejutan kepada calon pembeli video game tersebut. 

Jika keputusan seperti itu diambil, maka pihak lain dapat dijadikan sebagai pihak 

yang akan dijadikan sebagai pihak berperan calon pembeli. Istilah beta tester bisa 
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digunakan untuk menyebutkan pihak tersebut. Tugas dari pihak tersebut yaitu 

menguji dan memainkan video game berulang kali. Kesalahan pada video game 

tersebut nanti akan ditemukan oleh beta tester tersebut dan dilaporkan kepada 

pengembang untuk diperbaiki nanti (Hernández Bécares et al., 2017). Pihak beta 

tester umumnya terikat kontrak agar tidak membocorkan konten dari video game 

yang sedang dikembangkan tersebut. 

2.1.3 Aliran Sistem Informasi 

Proses berjalannya sistem informasi dapat diperjelas menggunakan aliran 

sistem informasi (Yulisman, 2019). Mirip dengan flowchart, aliran sistem 

informasi dapat dibuat untuk menunjukkan pihak yang terlibat dan proses yang 

terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Aliran sistem informasi juga dapat 

dibuat untuk sistem yang baru dikembangkan. Aliran sistem informasi dianggap 

penting untuk membantu analisis sistem yang lama (Andalia & Setiawan, 2015). 

Tabel 2.1 Simbol yang digunakan pada aliran sistem informasi 

No Simbol Nama Penjelasan 

1 

 

Start/End Simbol merepresentasikan 

awal atau akhir dari alur 

2 

 

Process Simbol merepresentasikan 

kegiatan yang dapat 

dilaksanakan oleh sistem 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

3 

 

Document Simbol merepresentasikan 

dokumen yang terlibat 

pada sistem 

4 

 

Multiple 

Document 

Simbol merepresentasikan 

beberapa dokumen yang 

terlibat pada sistem 

5 

 

Decision Simbol menunjukkan 

kejadian percabangan 

6 

 

Input/Output Simbol merepresentasikan 

informasi atau data yang 

masuk sebagai input atau 

keluar sebagai output 

7 

 

Manual Input Simbol menunjukkan 

informasi atau data yang 

di-input oleh pihak 

pengguna 

2.1.4 Unified Model Languange 

Kesulitan utama ketika membangun perangkat lunak adalah kekurangan 

pada tahap perancangan. Sulit untuk membangun aplikasi jika pengembang tidak 

paham apa yang akan dirancang. Jika pihak pengembang berjumlah lebih dari 1 

orang, diperlukan sebuah alat komunikasi agar seluruh anggota dapat memahami 
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rancangan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Unified Modelling Languange 

umumnya digunakan sebagai alat komunikasi tersebut. Terdiri dari diagram-

diagram khusus yang dapat dibuat untuk menerangkan requirement, analisis 

sistem, dan perancangan perangkat lunak (Vallery, Happy Novita, 2019). 

Unified Modelling Languange dapat digunakan untuk membantu 

perancangan video game, meskipun pengembangan bukan object-oriented 

programming. Penggunaan diagram akan membantu pengembang untuk 

mengingat rancangan dan fitur yang akan diimplementasikan. Diagram juga dapat 

membantu agar pembaca atau anggota pengembang lainnya dapat mengerti 

tentang bagaimana perangkat lunak akan dibangun (Oktafianto Muslihudin, 2015). 

Selain keuntungan, terdapat juga kelemahan dari UML, yaitu tidak semua 

pengembang/pembaca yang mahir membuat/membaca diagram yang terdapat 

pada UML (Elaasar et al., 2018). Terkadang diagram biasa yang terbuat dari 

persegi yang dihubungkan dengan garis panah sudah bisa dimengerti oleh 

sebagian besar pembaca. Diagram biasa tersebut adalah flowchart (Junius & 

Syastra, 2020). 

 

Gambar 2.1 Diagram pada UML 
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Diagram yang digunakan untuk menjelaskan perancangan video game ini 

adalah use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. 

Empat diagram tersebut akan digunakan untuk mewakili diagram lainnya. 

1. Use case diagram  umumnya digunakan untuk menjelaskan requirement 

perangkat lunak yang dikembangkan (Kurniawan, 2018). Penjelasan 

mengenai interaksi antara pengguna/pemain dengan aplikasi/video game 

dapat menggunakan use case diagram. Interaksi yang dimaksud dapat 

berupa aksi yang dapat dilakukan pemain terhadap permainan dan reaksi 

yang diberikan melalui perangkat output. 

Tabel 2.2 Simbol yang digunakan pada use case diagram 

No Simbol Nama Penjelasan 

1 

 

Aktor Simbol merepresentasikan 

pihak yang dapat meng-

input data dan/atau 

mengharapkan output dari 

sistem 

2 

 

Use Case Simbol merepresentasikan 

kegiatan yang dapat 

dilaksanakan pada sistem 

3 

 

Include Simbol merepresentasikan 

hubungan antar use case 

yang akan ikut terjadi 
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Tabel 2.2 Lanjutan 

4 

 

Extend Simbol merepresentasikan 

hubungan antar use case 

yang dapat terjadi 

tergantung input atau 

intervensi dari sistem 

5 

 

Generalization Simbol yang 

menunjukkan hubungan 

antar use case yang 

disederhanakan  

6 

 

Communication Simbol yang 

menunjukkan hubungan 

antara aktor dengan use 

case yang dapat 

dilaksaksanakan oleh 

aktor. 

 

2. Activity diagram dapat digunakan untuk menjelaskan alur kerja kegiatan 

yang terjadi pada sistem(Ade Hendini, 2019). Aktivitas yang dijelaskan 

pada diagram tidak sebatas antara aktor dengan sistem. Aktivitas antar 

sistem juga dapat digambarkan pada activity diagram. Khusus pada 

penelitian ini, activity diagram akan digunakan untuk menjelaskan aktivitas 

yang akan dilaksanakan antara video game dan pemain. 
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Tabel 2.3 Simbol yang digunakan pada activity diagram 

No Simbol Nama  Penjelasan 

1 

 

Start Simbol 

merepresentasikan awal 

dari diagram 

2 

 

Decision Simbol 

merepresentasikan 

kejadian kondisi pilihan 

3 

 

Fork Simbol 

merepresentasikan awal 

dari aktivitas yang akan 

dilaksanakan secara 

bersamaan 

4 

 

Merge Simbol 

merepresentasikan 

akhir dari kejadian 

kondisi pilihan 

5 

 

Join Simbol 

merepresentasikan 

akhir dari beberapa 

aktivitas sebelumnya 

yang berjalan secara 

bersamaan  
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Tabel 2.3 Lanjutan 

6 

 

End Simbol 

merepresentasikan 

akhir dari diagram 

7 

 

Action Simbol 

merepresentasikan aksi 

8 

 

Object Simbol 

merepresentasikan 

objek 

 

3. Sequence diagram dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi antar objek 

pada sistem, dengan keterangan tambahan berupa urutan waktu (Maylawati 

et al., 2018). Setiap interaksi diurutkan berdasarkan waktu terjadinya 

interaksi, dimulai dari atas hingga ke bawah. Penjelasan mengenai apa yang 

terjadi pada interaksi tidak akan dimuat pada diagram ini. Tujuan utama 

sequence diagram adalah untuk menjelaskan urutan terjadinya interaksi 

antar objek dalam sistem. 
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Tabel 2.4 Simbol yang digunakan pada sequence diagram 

No Simbol Nama Penjelasan 

1 

 

Actor Simbol merepresentasikan 

pihak yang mampu 

melakukan input data atau 

mengharapkan output. 

2 

 

Object Simbol merepresentasikan 

objek pada sistem yang 

terlibat dalam interaksi 

3 

 

Destroy Simbol digunakan untuk 

menyatakan bahwa objek 

akan berhenti berinteraksi 

4 

 

Lifeline Simbol merepresentasikan 

jangka waktu keterlibatan 

objek atau aktor selama 

interaksi berlangsung 

5 

 

Activation Simbol digunakan untuk 

menandakan bahwa objek 

atau aktor sedang 

beroperasi/berinteraksi 
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Tabel 2.4 Lanjutan 

6 

 

Call message Simbol merepresentasikan 

jenis interaksi/operasi yang 

dikirim kepada objek/aktor 

lain 

7 

 

Return 

message 

Simbol merepresentasikan 

jenis interaksi/operasi yang 

dibalas kepada objek/aktor 

pengirim. 

8 

 

Self message Simbol merepresentasikan 

jenis interaksi/operasi yang 

dikirim dan diterima pada 

lifeline objek/aktor yang 

sama 

 

4. Class diagram dapat digunakan untuk menjelaskan relasi antar kelas. Setiap 

kelas terdapat bagian atribut dan operasi. Hubungan antar kelas dapat 

menggunakan simbol relasi (What Is Class Diagram?, n.d.). Class diagram 

juga dapat mmemudahkan pembaca mendapatkan gambaran umum 

mengenai perangkat lunak yang dibangun (UML Class Diagram Tutorial | 

Lucidchart, n.d.). 
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Tabel 2.5 Simbol yang digunakan pada class diagram 

No Simbol Nama Penjelasan 

1 

 

Class Simbol 

merepresentasikan objek 

pada sistem yang 

memiliki atribut dan 

kemampuan operasi 

2 

 

Association Simbol menyatakan 

hubungan umum antar 

kelas, tanpa adanya 

kebergantungan khusus 

3 

 

Aggregation Simbol 

merepresentasikan 

hubungan khusus antar 

kelas, yaitu child class 

merupakan bagian dari 

parent class. Tetapi 

child class dapat berdiri 

sendiri 
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Tabel 2.5 Lanjutan 

4 

 

Composition Simbol 

merepresentasikan 

hubungan khusus antar 

kelas, yaitu 

kebergantungan hidup 

pada parent class. child 

class tidak berlaku jika 

tidak ada parent class 

5 

 

Inheritance Simbol 

merepresentasikan 

hubungan khusus antar 

kelas, yaitu atribut pada 

parent class juga 

terdapat pada child 

class. 

6 

 

Dependency Simbol 

merepresentasikan 

hubungan khusus antar 

kelas, yaitu reaksi 

terhadap perubahan 

yang terjadi pada parent 

class 
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2.2 Tinjauan Teori Khusus 

Isi dari teori khusus pada penelitian ini adalah fakta-fakta yang berkaitan 

dengan video game dan aplikasi yang digunakan untuk pengembangannya.  

2.2.1 Permainan Video / Video Games 

Permainan video / video games adalah media permainan yang menggunakan 

unsur multimedia dan interaktif pada perangkat elektronik (Adiwikarta & 

Dirgantara, 2017). Unsur yang umum ditemukan pada video games adalah cerita, 

kemampuan karakter yang dikendalikan, dan tujuan akhir (Rohman & Kasoni, 

2020). Video games dapat berwujud dua dimensi atau tiga dimensi. Video games 

yang menggunakan wujud dua dimensi umumnya memerlukan perangkat yang 

lebih ringan spesifikasinya dibandingkan video games yang menggunakan wujud 

tiga dimensi. 

 

Gambar 2.2 video game 3 dimensi dan 2 dimensi 
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Terdapat pengelompokkan jenis video game tergantung pada fitur 

permainannya. Contoh jenis yang sangat dikenal masyarakat khususnya pengguna 

smartphone adalah MOBA (Multiplayer online battle arena). Fitur yang paling 

mencolok dari jenis ini adalah terdapat pilihan karakter yang memiliki kekuatan 

dan kelemahan tersendiri, aspek PVP (player versus player), dan tujuan akhirnya 

adalah menghancurkan markas pihak lawan (Rani et al., 2019). Contoh video 

game berjenis MOBA adalah Mobile Legends: Bang Bang, Arena of Valor, 

League of Legends: Wild Rift, Onmyoji Arena, Vainglory, dan contoh lainnya. 

 

Gambar 2.3 Contoh video game berjenis MOBA 

Contoh jenis lainnya yang juga dikenal masyarakat pengguna smartphone 

adalah battle royale, dengan sub-genre yaitu shooter. Aspek penting yang terdapat 

pada jenis battle royale adalah jumlah pemain pada satu sesi umumnya lebih dari 

50 pemain yang bertarung dengan satu sama lain sehingga tersisa satu pemain 

yang bertahan hidup dan dinyatakan sebagai pemenang (GyuHyeok Choi, 2018). 
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Jenis ini digabung dengan sub-genre yaitu shooter, yang menggunakan aspek 

penggunaan senjata api, senjata tajam, dan perangkap sebagai alat untuk 

mengalahkan musuh (Karavolos et al., 2018). Contoh video game dari jenis ini 

adalah PlayerUnknown’s Battle Ground, Free Fire, Rules of Survival, Knives Out, 

Fornite, Apex Legend, dan contoh lainnya. 

 

Gambar 2.4 Contoh video game berjenis battle royale 

Terdapat juga genre seperti racing, dimana fitur yang diutamakan adalah 

mengenai balap kendaraan. Sejumlah pemain memilih kendaraan dan bertarung 

untuk menjadi pemain pertama yang melewati garis finish (Saputra & Subari, 

2019). Terkadang aspek fantasi dapat diaplikasikan pada video game berjenis ini, 

misalnya tema dan kendaraan yang digunakan berasal dari teknologi yang tidak 

masuk akal. Contoh video game berjenis ini adalah Need for Speed Series, 

Midnight Club Series, Mario Kart Series, Forza Series, Grid Series, dan contoh 

lainnya. 
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Gambar 2.5 Contoh video game berjenis racing 

Permainan tradisional atau permainan yang sudah ada dalam dunia nyata 

juga dapat dibuat menjadi versi digital. Contohnya adalah catur, kartu remi, 

monopoli, ular tangga, dan permainan nyata lainnya. Kegiatan dan pekerjaan juga 

dapat dijadikan sebagai konsep untuk video game, yang biasanya termasuk jenis 

simulation. Contoh video game berjenis simulation adalah Cooking Simulator, 

Car Mechanic Simulator, Simcity Series, The Sims Series, dan contoh lainnya. 

 

Gambar 2.6 Contoh video game yang mensimulasikan kegiatan, pekerjaan, dan 

permainan nyata di dunia. 

2.2.2 Game Engine 

Aplikasi khusus seperti simulasi 3 dimensi atau video game umumnya 

dijalankan melalui aplikasi khusus. Untuk pengolahan objek tiga dimensi, 

biasanya menggunakan aplikasi khusus seperti AutoCAD atau Autodesk Maya. 

Aplikasi seperti video game juga memerlukan aplikasi khusus sebagai tempat 
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berjalannya video game tersebut. Istilah yang digunakan yaitu game engine 

(Fachroni et al., 2018). Aplikasi berupa game engine ini diperlukan agar 

pengembangan, pengujian, dan produksi video game lebih mudah. Jika 

developer/pengembang video game memiliki kemampuannya, maka boleh 

menciptakan game engine sendiri. Contoh dari game engine adalah Unity, Unreal 

Engine, Godot Engine, Cry Engine dan perangkat lunak sejenisnya (Features - 

Unreal Engine, n.d.; Godot Engine - Free and Open Source 2D and 3D Game 

Engine, n.d.; Solutions | Unity, n.d.). 

 

Gambar 2.7 Contoh game engine untuk pengembangan video game 

2.2.3 Genre Platformer 

video game berjenis platformer adalah video game yang menyediakan 

lingkungan baik dalam wujud 2 dimensi atau 3 dimensi. Tujuan umum dari jenis 

video game tersebut adalah mengendalikan karakter utama menuju titik tujuan. 

Kontrol atau pengendalian karakter yang paling mencolok adalah fitur melompat 

(Caesar, 2015). Aspek yang penting terdapat pada video games berjenis 

platformer adalah objek berupa platform, yaitu bidang atau papan dimana karakter 

atau objek lainnya dapat berdiri atau sebagai tempat berjalan (Mustofa et al., 
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2018). Alur permainan umumnya adalah mengendalikan karakter utama melewati 

atau melompat dari bidang pertama hingga bidang terakhir. Fitur lainnya dapat 

disediakan misalnya objek yang dapat dikolesi untuk menambah nilai (score), 

karakter lain berupa musuh yang bertujuan untuk menghambat atau mengalahkan 

karater utama. 

2.2.4 GODOT engine 

GODOT engine adalah aplikasi pengembangan yang menyediakan tools 

pendukung pengembangan video game yang dirilis gratis dan open source (Godot 

Engine - Free and Open Source 2D and 3D Game Engine, n.d.). Aplikasi ini 

mendukung sistem scene dan node. Setiap objek yang diciptakan pada video game 

akan direpresentasikan sebagai node. Setiap node tersebut dapat digunakan 

kembali dan diletakkan pada scene lainnya (Linden et al., 2020). Video Game 

yang dirancang menggunakan engine ini menjadi sepenuhnya milik pengembang 

itu sendiri. Pihak MIT, yaitu pemilik engine ini, tidak meminta biaya royalti jika 

pengembang video game berencana untuk menjual video game buatannya. Jika 

pengguna engine ingin membantu perkembangan Godot Engine, maka pengguna 

dapat mengunjungi situs resminya dan mendonasikan sejumlah uang sebagai 

sumbangan untuk membantu perbaikan dan pengembangan Godot Engine. 
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Gambar 2.8 Tampilan awal GODOT Engine 

2.2.5 Aplikasi Pengolah Gambar: Krita 

Salah satu aspek paling penting pada video games adalah visual. Umpan 

balik paling penting adalah pergerakan yang terjadi pada layar permainan. 

Misalnya jika karakter sedang kesakitan, maka terdapat animasi kesakitan. Jika 

karakter berhasil melewati pintu selesai permainan, maka pengembang dapat 

membuat animasi karakter melompat senang, menandakan kalau pemain berhasil 

memenangkan permainannya (Lyons & Hatkevich, 2013). 

Aspek visual tersebut dapat dibuat dengan menggambar manual atau 

menggambar secara digital. Video game yang akan dirancang pada penelitian ini 

akan menggunakan gambar dua dimensi. Gambar akan dibuat secara digital 

menggunakan aplikasi pengolah gambar. Aplikasi pengolah gambar yang dipilih 

adalah Krita. Tidak seperti aplikasi pelukis komersial lainnya, Krita dapat 

digunakan sepenuhnya dengan gratis. Krita juga termasuk aplikasi open source, 

dimana pengguna dapat menciptakan fitur sendiri untuk melengkapi aplikasi 

dasarnya (Krita FAQ — Krita Manual 4.4.0 Documentation, n.d.).  



31 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Tampilan awal Krita 

2.2.6 Aplikasi Pengolah Suara: Audacity 

Salah satu aspek multimedia yang digunakan pada video game adalah 

audio/suara. Efek suara dapat digunakan untuk indikator pelengkap. Misalnya jika 

karakter pemain sedang kesakitan, efek suara kesakitan dapat digunakan sebagai 

indikator pembantu jika pemain gagal menangkap/melihat indikator secara 

visualnya. Contoh lainnya adalah musik yang dapat digunakan sebagai lagu 

pengiring permainan agar pemain dapat lebih fokus terhadap permainan (Aline et 

al., 2020). 

Aspek suara berupa efek suara/sound fx dapat menggunakan aplikasi 

pengolah suara. Aplikasi yang dipilih adalah Audacity, dimana pengguna dapat 

merekam dan mengolah suara. Suara yang sedang diolah dapat diberi efek untuk 

menghasilkan suara yang baru (Audacity ® | Free, Open Source, Cross-Platform 

Audio Software for Multi-Track Recording and Editing., n.d.). Peneliti akan 

menggunakan Audacity untuk merekam dan mengolah suara yang akan digunakan 
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untuk indikator suara pada video game, misalnya indikator ketika karakter berlari, 

melompat, dan aksi lainnya. 

 

Gambar 2.10 Tampilan awal Audacity 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Terdapat desain penelitian yang peneliti lakukan untuk menyelesaikan 

skripsi ini. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Alur penelitian 

1. Pada tahapan pembelajaran awal, peneliti mencari tahu mengenai game 

engine yang paling dikenal oleh kalangan pengembang video game, yang 

akhirnya akan dipilih alternatif terbaik dari semua game engine. Kemudian, 

peneliti juga mencari tahu jenis/genre video game apa yang sedang kalah 

bersaing di industri video game di Indonesia. 

2. Pada tahapan studi literatur, peneliti mencari tahu proses umum 

pengembangan video game dan perbedaannya dengan pengembangan 

aplikasi lainnya. Peneliti kemudian mencari tahu perkembangan video game 

yang terjadi di Indonesia, umumnya melalui berita dan jurnal penelitian 

mengenai video game. Peneliti juga akan mempelajari proses 
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pengembangan video game, metode pengembangan yang akan digunakan, 

dan proses perancangan video game. 

3. Pada tahapan produksi, peneliti memulai pengembangan video game. 

Metode yang dipilih yaitu waterfall. Modifikasi terhadap metode akan 

terjadi karena proses pengembangan video game terdapat perbedaan 

dibandingkan pengembangan perangkat lunak lainnya. Peneliti juga akan 

melakukan pengujian hasil pengembangan video game. Pengujian dapat 

meminta keluarga, teman, atau orang asing sebagai pihak beta tester. 

4. Pada tahapan penulisan laporan hasil penelitian, Peneliti menuliskan seluruh 

proses dan hasil selama penelitian dimulai, berlangsung, dan selesai pada 

naskah akademik berupa skripsi dan jurnal akademik. Penarikan kesimpulan 

dan saran akan dituliskan pada akhir naskah akademik. 

Pengembangan aplikasi dilakukan dengan metode waterfall. Model 

pengembangan ini dinilai cocok untuk pengembang perangkat lunak yang masih 

pemula. Model waterfall pada penelitian ini akan disesuaikan dengan penelitian, 

karena perangkat lunak yang dikembangkan adalah video game yang belum 

diketahui apakah requirement tidak bakal berubah setelah memasuki tahap 

pengujian.  Pada setiap tahapan, peneliti akan melaksanakan kegiatan seperti 

berikut: 
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Gambar 3.2 Alur model pengembangan waterfall 

1. Pada tahapan analisis, peneliti akan menentukan tema, cerita singkat, dan 

tujuan dari video game. Umumnya tahapan ini perlu melibatkan calon 

pengguna. Hal ini tidak berlaku jika aplikasi yang dibangun merupakan 

video game. Jika calon pemain tertarik dengan permainannya, maka dapat 

mengunduh atau membeli permainan tersebut. Tema dan cerita yang dibuat 

tidak wajib masuk akal, karena video game mendukung terjadinya aktivitas 

dan kejadian sesuai imajinasi pengembang. 

2. Pada tahapan desain, peneliti akan memulai sketsa dan storyboarding 

mengenai tema dan lingkungan yang akan digunakan dalam video game. 

Sketsa meliputi gambaran mengenai karakter, latar belakang singkat, dan 

lokasi. Sketsa dan storyboard dapat dijadikan sebagai referensi pada saat 

proses menggambar aset di tahap implementasi. 

3. Pada tahapan implementasi, peneliti akan memulai pembuatan aset berupa 

gambar dan efek suara, pemograman, dan menyusun seluruh aset menjadi 

sebuah video game. Aplikasi pengolah gambar yang digunakan adalah Krita. 
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Peneliti akan membuat aset berupa gambar pixel. Aplikasi pengolah suara 

yang dipilih adalah Audacity, dimana peneliti akan membuat aset berupa 

efek suara. Pemograman, pengaplikasian aset, dan pembuatan penuh video 

game akan dilakukan pada aplikasi Godot V3.3 dengan bahasa pemograman 

Gdscript. 

4. Pada tahapan Pengujian, peneliti akan meminta sejumlah orang yang akan 

berperan sebagai beta tester untuk melakukan black-box testing. Penilaian 

yang akan diminta adalah pendapat mengenai keseruan permainan, perasaan 

pemain ketika bermain, perasaan pemain setelah menyelesaikan, motivasi 

pemain untuk menyelesaikan permainan, keberhasilan penggunaan fitur dan 

kontrol, dan saran mengenai video game. Terdapat peluang terjadinya 

kesalahan yang harus diperbaiki dan hal lainnya yang harus diubah. Contoh 

perubahan yang tidak termasuk kesalahan perangkat lunak adalah karakter 

berjalan terlalu cepat/lambat, karakter melompat terlalu tinggi/rendah, layar 

permainan terlalu besar/kecil, dan aspek lainnya. 

5. Pada tahapan pemeliharaan, peneliti dapat menambah fitur permainan, 

misalnya pengaturan bahasa, layar credits yang isinya mencantumkan pihak 

dan aplikasi yang terlibat dalam pemngembangan video game, dan fitur 

tambahan lainnya yang tidak memengaruhi inti dari permainan. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih adalah peneliti sebagai pengembang, dan 

playtester. Jika diperlukan, peserta seperti teman atau keluarga dekat tempat 

tinggal peneliti dapat diajak sebagai playtester/beta tester. 
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3.3 Analisis SWOT 

Untuk melakukan analisis SWOT maka peneliti menjadikan video game 

Super Mario Bros sebagai unit analisis, dimana video game ini merupakan salah 

satu contoh dari video game yang berjenis platformer dan karakter super mario 

terkenal di kalangan awam. Analisis SWOT pada video game Super Mario Bros 

dibuat dengan mempertimbangkan kondisi pada waktu pengembangannya yaitu 

tahun 1985. 

Tabel 3.1 Analisis SWOT 

 Strength 

 

Game engine yang 

digunakan buatan sendiri, 

tidak dirilis kepada publik 

Weakness 

 

Video game Super Mario 

Bros dikembangkan 

khusus untuk konsol 

permainan NES (Nintendo 

Entertainment System) 

Opportunity 

 

 

 

Video game Super 

Mario Bros 

merupakan 

intellectual property 

milik Nintendo 

Strength-Opportunity 

Strategy 

 

Video game dapat 

dikembangkan tanpa 

campur tangan pihak lain, 

sehingga kualitas dapat 

memenuhi visi pribadi 

Weakness-Opportunity 

Strategy 

 

Aspek lain seperti kontrol, 

musik, efek suara, dan 

tampilan visual dapat 

dimaksimalkan untuk 

menutup keterbatasan 

pada konsol permainan 

NES 

Threat 

 

Video game Super 

Mario Bros 

dikembangkan pada 

era komputer pribadi 

mulai dijual dengan 

harga terjangkau 

Strength-Threat Strategy 

 

Video game dapat dibangun 

dengan standar kelayakan 

yang lebih tinggi, sehingga 

tidak kalah bersaing dengan 

video game yang memiliki 

game engine lainnya 

Weakness-Threat 

Strategy 

 

Pemasaran mengenai fitur 

video game dapat 

meningkatkan jumlah 

pembelian yang bisa 

menyaingi pembelian pada 

video game untuk 

komputer pribadi 
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3.4 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Video game lain yang dirilis sebelumnya akan digunakan sebagai pengganti 

untuk perbandingan sistem yang sedang berjalan. Video game yang dipilih adalah 

Super Mario Bros yang dirilis pada tahun 1985. Video game tersebut 

dikembangkan dan dipublikasikan oleh Nintendo. Keterbatasan teknologi pada 

tahun tersebut menyebabkan video game memiliki kekurangan yang dapat 

diperbaiki menggunakan teknologi tahun penelitian ini dilakukan. Game engine 

yang digunakan masih berasal dari Nintendo sendiri, yang tidak pernah dirilis 

untuk kalangan umum. 

Super Mario Bros pertama kali dirilis untuk Nintendo Entertaintment 

System. Perangkat keras tersebut merupakan sebuah konsol permainan yang 

dirilis pada tahun 1985. Catridge yang digunakan untuk menyimpan seluruh isi 

video game-nya berukuran 1 megabit (Iwata Asks | 3. The Grand Culmination | 

Super Mario Bros. 25th Anniversary | Nintendo, n.d.). Gambar dan suara yang 

dapat dimasukkan hanya sedikit, mengingat ukuran penyimpanan yang sangat 

kecil dibandingkan ukuran penyimpanan pada teknologi kini. Pemograman pada 

waktu itu juga belum secanggih masa kini. Pemograman menggunakan bahasa 

6502 Assembly, dimana kemampuan pemberian instruksi tidak secanggih bahasa 

pemograman sekarang. Kemudian alat pengendali yang digunakan adalah 

gamepad. 
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Gambar 3.3 Konsol permainan Nintendo Entertainment System 

3.5 Aliran Sistem Informasi yang Sedang Berjalan 

Alur permainan dibatasi oleh kemampuan perangkat pada waktu itu. Pemain 

mengendalikan karakter protagonis bernama Mario yang bertugas untuk 

menyelamatkan seorang putri bernama Princess Toadstool yang diculik oleh 

karakter antagonis bernama Bowser. Permainan dimulai dari skenario/level 

pertama. Tidak ada fitur untuk memilih level. Jika karakter protagonis kalah 

karena jatuh dari level atau penyebab kekalahan lainnya, maka permainan akan 

diulang pada level tersebut. Jika jumlah nyawa sudah habis, maka permainan 

berakhir (game over) dan dapat diulang lagi pada level yang paling pertama. 

Permainan juga dipenuhi tantangan, misalnya karakter monster bernama 

Goomba yang bertugas menghalangi tujuan karakter protagonis. Jika karakter 

protagonis menyentuh karakter monster seperti Goomba atau karakter musuh 

lainnya, maka pemain kehilangan 1 nyawa. Beberapa karakter musuh dapat 

dikalahkan dengan cara mengendalikan karakter protagonis untuk menginjak 

karakter musuh tersebut. Jika reaksi pemain tidak terbiasa dengan video game 
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seperti ini, maka rasa frustasi bisa dialami karena tidak terbiasa dengan cara 

bermain menggunakan alat pengendalinya. 

 

Gambar 3.4 Diagram alur permainan Super Mario Bros 

3.6 Permasalahan yang sedang terjadi 

Berdasarkan penjelasan pada sub-bab sebelumnya, peneliti menemukan 

permasalahan yang sedang terjadi, yaitu sebagai berikut: 

1. Permainan video game berbasis platformer salah satunya yaitu Super Mario 

Bros pertama kali dirilis hanya pada konsol permainan Nintendo 

Entertainment System, sehingga menyebabkan calon pemain yang tidak 

memiliki konsol permainan Nintendo Entertainment System menjadi tidak 

bisa memainkannya. 

2. Permainan/ video game berbasis platformer Super Mario Bros pada saat 

dirilis pada konsol permainan Nintendo Entertainment System hanya dapat 
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dimainkan menggunakan alat pengendali permainan berupa gamepad saja. 

Pemain tidak bisa menggunakan keyboard karena Super Mario Bros pada 

saat itu tidak mendukung perangkat pengendali lainnya. 

3. Pada video game berbasis platformer Super Mario Bros, Tidak ada fitur 

pemilihan level. Jika pemain gagal pada level dan sedang tidak memiliki 

nyawa, maka permainan berakhir dan harus diulang pada level paling 

pertama. 

3.7 Usulan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada sub-bab Permasalahan yang sedang terjadi, 

peneliti mengemukakan usulan untuk pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun video game berjenis platformer berjudul 

Bintang Kecil menggunakan Godot Engine, dimana hasil video game yang 

dikembangkan yang dapat dijalankan pada komputer yang memiliki sistem 

operasi Windows, sehingga video game berjudul Bintang Kecil yang akan 

dirancang diharapkan dapat menjadi sebuah video game berjenis platformer 

yang dapat dijadikan sebagai alternatif dari Super Mario Bros yang dapat 

diakses semua pemain yang menggunakan komputer. 

2. Alat pengendali permainan yang dapat digunakan pemain yaitu keyboard 

dan gamepad yang terhubung dengan komputer yang sedang menjalankan 

video game Bintang Kecil. 

3. Implementasi fitur pemilihan level agar tidak perlu mengulang dari level 

pertama, sehingga pemain tidak perlu frustasi memulai dari level pertama 

hanya untuk mencoba level yang gagal sebelumnya.


