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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Pengumpulan Data 

3.1.1 Survey 

Gambar 3.1 Hasil Survey 

Survey dilakukan dengan cara menyebarkan pertanyaan dalam bentuk google 

form kepada responden yang sedang tinggal di kota Malang. Gambar diatas 

merupakan hasil dari salah satu pertanyaan yang diberikan kepada responden 

didapatkan. Pada Gambar 3.1 didapatkan hasil bahwa 64.7% menyatakan tidak 

mengenal kebudayaan Topeng Malangan. Sementara responden yang mengenal 

kebudayaan Topeng Malangan hanya 35.3%. hasil pertanyaan survey 

selengkapnya terdapat pada lampiran. 

3.1.2 Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mendatangi sanggar Asmara Bangun yang 

berada di Dusun Kedung Monggo, Kecamatan Pakisaji dan mengamati aneka 

ragam seni rupa topeng. Di dalam game ini peneliti membuat ulang gambar topeng 

Malangan berdasarkan gambar topeng yang peneliti dapatkan ketika melakukan 

observasi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :  
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Gambar 3.2 Topeng Panji 

Asmoro Bangun 

Gambar 3.3 Topeng Prasonto 

 

3.1.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi bapak Handoyo pemilik 

sanggar Asmara Bangun yang berada di Dusun Kedung Monggo, Kecamatan 

Pakisaji. Menurut bapak Handoyo topeng malangan memiliki 4 klasifikasi tokoh, 

yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh pembantu, dan tokoh binatang. 

Dari klasifikasi diatas peneliti akan mengenalkan 4 topeng mewakili klasifikasi 

berdasarkan klasifikasi tokoh diatas. 

 

3.2 Game Development Life Cycle 

3.2.1 Initiate 

The Game of Topeng Malangan adalah game bergenre role playing dengan 

mengangkat seni rupa budaya tari Topeng Malangan. Pada game ini pemain 

berperan sebagai sesosok roh yang menjaga sanggar tari yang mempunyai misi 

untuk mengumpulkan kembali topeng yang dicuri oleh roh jahat. Pemain 

memainkan game ini dengan menyusun suatu kata membentuk nama musuh agar 

player bisa mengaktifkan fever mode untuk mengalahkan musuhnya. Game ini 

dimainkan secara offline pada perangkat smartphone. 

Banyak sekali game role playing yang beredar di pasaran dan biasanya ketika 

mendengar game role playing kebanyakan orang menganggapnya game tersebut 

seperti Final Fantasy, The Legend of Zelda, dan game petualangan lainnya. 

Padahal game role playing ada yang lebih spesifik lagi yaitu role playing clicker. 

Berikut adalah contohnya. 
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Gambar 3.4 Game Tap Titans 2 

 

Game Tap Titans 2 adalah game pembanding untuk game The Game of 

Topeng Malangan, yaitu memainkan dengan cara tap pada layar untuk menyerang 

musuh. 

 

3.2.2 Pre-production 

3.2.2.1 Rancangan Alur Sistem 

Rancangan alur sistem dari game ini menggunakan media gambar. Tujuan 

dari rancangan alur sistem ini adalah agar pengguna dapat memahami alur dari 

sistem yang telah dirancang dengan melihat gambar-gambar yang sudah 

tersusun. Pada Gambar 3.5 merupakan alur dari tiap-tiap antarmuka. Dari 

antarmuka utama mengarah ke antarmuka tujuan setelah menekan tombol 

tertentu. 
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Gambar 3.5 Rancangan Alur Sistem. 

 

Pada Gambar 3.5 setelah memilih menu Story Mode maka pemain akan 

diarahkan ke pemilihan stage. Pemilihan stage sendiri akan mengarah ke stage 

game sesuai dengan apa yang dipilih pemain. Di setiap stage sebelum bermain 

ditampilkan story berupa percakapan antar karakter pemain dengan karakter 

musuh. Sedangkan jika pemain memilih menu Challenge Mode pemain akan 

langsung diarahkan menuju ke gamenya langsung. Bedanya di Challenge Mode 

ini nama musuh tidak ditampilkan sehingga pemain harus ingat nama-nama 

musuh di setiap stage. 
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3.2.2.2 Rancangan Antarmuka 

A. Antarmuka Menu Utama 

 

Gambar 3.6 Antarmuka Menu Utama 

 

Pada Gambar 3.6 terdapat 4 buah tombol, yaitu Story Mode, untuk 

memulai menuju ke pemilihan stage, Challenge Mode untuk mulai bermain 

mode tantangan, Settings, untuk menampilkan pengaturan game, dan yang 

terakhir Credit, untuk menampilkan daftar media yang membantu 

terselesaikannya game ini sebagai bentuk apresiasi. 

 

B. Antarmuka Pengaturan 

 

Gambar 3.7 Antarmuka Menu Pengaturan 

 

Pada Gambar 3.7 terdapat antarmuka untuk pengaturan. Di menu ini 

pengaturan yang tersedia yaitu pengaturan untuk mengatur tingkat volume 
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background music atau BGM dan pengaturan untuk mengatur tingkat volume 

sound effect atau SFX. 

 

C. Antarmuka Credit 

 

Gambar 3.8 Antarmuka Credit 

 

Pada Gambar 3.8 ini ditampilkan siapa saja atau media apa saja yang ikut 

berperan dalam pembuatan game ini. Penambahan menu credit ini berfungsi 

sebagai apresiasi untuk menghargai karya atau peran seseorang di dalam game 

ini. 

 

D. Antarmuka Pemilihan Stage 

 

Gambar 3.9 Antarmuka Pemilihan Stage 
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Pada Gambar 3.9 ditampilkan tombol panah untuk mengganti stage yang 

akan dimainkan dan tombol dibawah untuk kembali ke menu awal. Pemain 

bisa menekan gambar ditengah untuk memulai game. 

 

E. Antarmuka Game Story Mode 

 

Gambar 3.10 Antarmuka Game Story 

 

Pada Gambar 3.10 diatas merupakan antarmuka dari story mode. Pada 

scene tersebut terdapat karakter player dan karakter musuh. Di antarmuka ini 

disediakan tombol panah untuk menggerakkan karakter player secara 

horizontal. Di story mode ini ditampilkan nama musuh untuk membantu 

pemain dalam menyusun huruf. Lalu di scene ini juga ditampilkan urutan huruf 

untuk menunjukkan progress huruf apa saja yang sudah diambil. 

 

F. Antarmuka Win Story Mode 

 

Gambar 3.11 Antarmuka Menang Story Mode 
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Pada Gambar 3.11 diatas merupakan antarmuka ketika pemain 

memenangkan story mode. Di antarmuka tersebut tersedia tiga tombol yaitu 

tombol Restart, untuk mengulangi stage yang dimainkan pemain saat ini, 

tombol Continue untuk melanjutkan ke stage selanjutnya, dan tombol Home 

untuk kembali ke menu awal. 

 

G. Antarmuka Lose Story Mode 

 

Gambar 3.12 Antarmuka Kalah Story Mode 

 

Pada Gambar 3.12 diatas merupakan antarmuka ketika pemain kalah 

dalam story mode. Di antarmuka tersebut tersedia tiga tombol yaitu tombol 

Stage, untuk kembali ke pemilihan stage, tombol Restart untuk mengulangi 

stage yang dimainkan pemain saat ini, dan tombol Home untuk kembali ke 

menu awal. 

 

H. Antarmuka Game Challenge Mode 

 

Gambar 3.13 Antarmuka Game Challenge 
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Pada Gambar 3.13 merupakan antarmuka untuk game pada challenge 

mode. Antarmuka ini hampir sama dengan game pada story mode. Hanya saja 

pada challenge mode ini nama pada musuh tidak ditampilkan sehingga pemain 

harus ingat nama musuh agar bisa memasuki mode fever. 

 

I. Antarmuka Win Challenge Mode 

 

Gambar 3.14 Antarmuka Menang Challenge Mode 

 

Pada Gambar 3.14 diatas merupakan antarmuka ketika pemain menang 

dalam challenge mode. Di antarmuka tersebut hanya tersedia input touch untuk 

kembali ke menu awal. 

 

J. Antarmuka Lose Challenge Mode 

 

Gambar 3.15 Antarmuka Kalah Challenge Mode 
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Pada Gambar 3.15 diatas merupakan antarmuka ketika pemain kalah 

dalam challenge mode. Di antarmuka tersebut hanya tersedia input touch untuk 

kembali ke menu awal. 

 

3.2.2.3 Storyline 

Di suatu tempat di kota Malang terdapat sebuah sanggar yang biasa dipakai 

untuk latihan menari Topeng Malangan. Selain untuk latihan, tempat tersebut 

juga dipakai untuk pertunjukan tari Topeng Malangan di hari-hari tertentu. 

Tetapi ada yang tidak diketahui dari orang-orang yang sering menggunakan 

sanggar ini. Ada sesosok roh yang baik yang menghuni tempat ini. Roh tersebut 

memiliki nama Mbah Sugeng. Mbah Sugeng suka sekali melihat orang yang 

sedang menari Topeng Malangan. Setiap hari Mbah Sugeng tidak pernah bosan 

melihat semua orang menari. Dan setiap pagi dia selalu merawat dan 

membersihkan topeng-topeng itu jika berdebu. 

Pada suatu malam ada roh jahat yang sedang mengincar topeng-topeng 

yang ada di sanggar. Roh jahat tersebut menunggu Mbah Sugeng lengah. Dan 

ketika dia tertidur lelap, roh jahat tersebut memasuki setiap topeng yang ada di 

sanggar tersebut. Roh jahat tersebut lalu keluar dari sanggar bersama topeng dan 

berpencar tanpa diketahui oleh roh yang tinggal di sanggar tersebut. 

Keesokan harinya roh yang menghuni sanggar tersebut pergi untuk 

membersihkan topeng. Tetapi alangkah kagetnya Mbah Sugeng ketika melihat 

topeng-topeng yang biasanya tertata rapi sekarang telah menghilang. Mbah 

Sugeng panik karena sebentar lagi pemilik sanggar datang untuk latihan bersama 

murid-muridnya. Dan benar saja, pemilik sanggar tersebut langsung menuju 

tempat penyimpanan topeng untuk dipakai latihan. Sang pemilik sanggar pun 

terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia bingung harus berkata apa kepada 

muridnya saat mereka datang. Ketika muridnya datang dia mengatakan bahwa 

topengnya hilang. Lalu dia menyuruh muridnya agar pulang dan kembali lagi 

jika topengnya sudah ada semua. 

Sanggar tari tersebut ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Sang 

pemilik sanggar mulai frustasi dan stress karena semua topengnya hilang. Roh 

yang tinggal di sanggar tersebut sedih sekali karena tidak bisa melihat tarian 
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Topeng Malangan lagi di setiap harinya. Akhirnya roh tersebut berinisiatif untuk 

mencari setiap topeng yang hilang. 

Mbah Sugeng menyusuri tempat demi tempat yang ada di kota Malang. 

Hingga akhirnya dia menemukan satu tempat yang disitu terdapat sebuah benda 

besar menyerupai bentuk topeng. Lalu perlahan dia mendekat untuk dapat 

melihat lebih jelas. Dan ternyata benar. Dia terkejut melihat bentuk topeng yang 

sangat besar tersebut. Tetapi dia juga heran kenapa topeng yang sangat besar 

tersebut tidak terlihat oleh orang-orang disekitarnya. Dari situasi ini Mbah 

Sugeng menyimpulkan bahwa topeng besar yang tak kasat mata itu mungkin 

adalah roh jahat yang mengambil topeng di sanggar tari dan meniru bentuk 

topeng yang dicurinya sebagai penampilannya. Tanpa pikir panjang dia 

langsung menyuruh roh jahat tersebut untuk mengembalikan topeng yang 

dicurinya ke sanggar tari. Namun roh jahat tersebut menolak. Roh jahat tersebut 

mengatakan bahwa dia harus bisa mengalahkannya untuk bisa merebut topeng 

yang dicurinya. Dan pertarungan pun tidak bisa terelakkan. 

Akhirnya Mbah Sugeng menang melawan roh jahat yang mencuri topeng 

itu. Seketika setelah roh jahat itu dikalahkan, topeng yang dicurinya terbang ke 

langit dan kembali ke tempat penyimpanan topeng di sanggar tari. Satu per satu 

topeng yang dicuri oleh roh jahat akhirnya berhasil didapatkan. Di malam 

harinya Mbah Sugeng menaruh sebuah topeng di dekat kasurnya tempat si 

pemilik sanggar tidur. 

Keesokan harinya sang pemilik sanggar terkejut melihat topeng yang tiba-

tiba berada di dekat kasurnya. Dia sangat senang sekali setelah sekian lama tidak 

melihat topeng yang sangat disayanginya. Dengan tergesa-gesa, dia langsung 

berlari menuju sanggarnya. Di tempat penyimpanan topeng dia melihat semua 

koleksi topengnya lengkap tanpa ada kerusakan sedikit pun. Pemilik sanggar 

tersebut senang bukan main. Namun ada yang mengganggu di pikirannya. Dia 

bertanya-tanya siapa yang mengembalikan topeng-topeng ini ke tempat semula. 

Tetapi siapapun dia, sang pemilik sanggar sangat berterima kasih kepada siapa 

saja yang telah mengembalikan topengnya dimanapun dia berada. 

Sanggar tari miliknya pun kembali dibuka. Semua orang yang dulu pernah 

berlatih di sanggar tersebut kini mulai berlatih lagi seperti semula. Dan roh yang 
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tinggal di sanggar tersebut terlihat senang karena bisa kembali melihat orang-

orang menari disana. 

 

3.2.2.4 Style and Tone 

The Game of Topeng Malangan menggunakan style gambar kartun dan 

style yang minimalis dengan sedikit shading, seperti game Angry Bird dan 

Postknight. 

 

Gambar 3.16 Game Environment 

 

3.2.2.5 Karakter 

Terdapat satu karakter utama pada game ini, yaitu roh penghuni sanggar 

yang bernama Mbah Sugeng. Di game ini juga terdapat 4 karakter musuh, yaitu 

: Prasonto sebagai perwakilan watak topeng pembantu, Panji Asmoro Bangun 

sebagai perwakilan watak topeng protagonis, Lembu Gumarang sebagai 

perwakilan watak topeng binatang, dan Patih Klono Dinemprang sebagai 

perwakilan watak topeng antagonis. Penjelasan lebih lengkapnya antara lain : 

A. Mbah Sugeng 

Mbah Sugeng merupakan roh penghuni sanggar topeng malangan. Dia 

suka sekali dengan budaya topeng malangan. Setiap hari dia menikmati tarian 

topeng malangan bersama dengan orang-orang yang selalu latihan di sana. 
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Gambar 3.17 Mbah Sugeng 

 

B. Prasonto 

Prasonto merupakan topeng malangan dengan klasifikasi tokoh 

pembantu. Roh jahat mengambil topeng ini dan menirukan rupa wajah 

topengnya ketika berhadapan dengan Mbah Sugeng. Roh jahat dengan rupa 

topeng ini dapat ditemui ketika pemain bermain di stage 1. 

 

 

Gambar 3.18 Prasonto 

 

C. Panji Asmoro Bangun 

Panji Asmoro Bangun merupakan topeng malangan dengan klasifikasi 

tokoh protagonis. Roh jahat mengambil topeng ini dan menirukan rupa wajah 

topengnya ketika berhadapan dengan Mbah Sugeng. Roh jahat dengan rupa 

topeng ini dapat ditemui ketika pemain bermain di stage 2. 

 

Gambar 3.19 Panji Asmoro Bangun 
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D. Lembu Gumarang 

Lembu Gumarang merupakan topeng malangan dengan klasifikasi tokoh 

binatang. Roh jahat mengambil topeng ini dan menirukan rupa wajah 

topengnya ketika berhadapan dengan Mbah Sugeng. Roh jahat dengan rupa 

topeng ini dapat ditemui ketika pemain bermain di stage 3. 

 

Gambar 3.20 Lembu Gumarang 

 

E. Patih Klono Dinemprang 

Patih Klono Dinemprang merupakan topeng malangan dengan 

klasifikasi tokoh antagonis. Roh jahat mengambil topeng ini dan menirukan 

rupa wajah topengnya ketika berhadapan dengan Mbah Sugeng. Roh jahat 

dengan rupa topeng ini dapat ditemui ketika pemain bermain di stage 4. 

 

Gambar 3.21 Patih Klono Dinemprang 

 

3.2.2.6 Audio 

Dalam game ini membutuhkan suara: 

1. Musik Background 

Musik Background pada game ini menggunakan musik RPG battle dari 

Unity Asset Store yang didapatkan secara gratis (free royalty). 
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2. Sound Effect 

Efek suara yang digunakan pada game ini yaitu untuk serangan musuh 

menggunakan efek suara laser dan untuk suara efek ketika musuh terkena 

serangan menggunakan efek suara boss hit. Efek suara pada game ini 

didapatkan dari Unity Asset Store secara gratis (free royalty). 

 

3.2.2.7 Game Skenario 

Dalam game ini, pemain akan ditampilkan menu utama dengan 4 tombol, 

yaitu Story Mode, Challenge Mode, Settings, dan Credit. Ketika pemain 

menekan tombol Story Mode, makan akan masuk ke menu “select stage”. Di 

setiap stage terdapat musuh yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang 

berbeda. Pemain hanya dapat melanjutkan ke stage selanjutnya jika sudah 

menyelesaikan stage sebelumnya. Setiap stage memiliki cerita dan latar 

belakang yang berbeda yaitu: 

A. Stage 1 

Pada stage ini menceritakan awal mula topeng dicuri, mulai dari 

kehidupan normal Mbah Sugeng sampai terjadinya peristiwa pencurian 

topeng. Di stage ini juga diceritakan awal Mbah Sugeng bertemu dengan 

musuh yang pertama hingga terjadi konflik yang berakhir dengan pertarungan. 

Mereka bertemu di Stasiun Kota Malang. Mbah Sugeng meminta agar roh 

jahat itu mengembalikan topeng yang dicurinya dengan baik-baik tetapi roh 

jahat tersebut menolak. Mbah Sugeng tidak ada pilihan lain selain 

mengalahkannya. Tetapi ketika Mbah Sugeng hendak mengeluarkan jurusnya, 

ternyata dia tidak bisa. Untungnya musuh yang ceroboh itu sambil tertawa dia 

tanpa sengaja membocorkan rahasianya sehingga Mbah Sugeng mengetahui 

cara untuk mengalahkan musuhnya. Karena rahasianya sudah bocor maka roh 

jahat tersebut terpaksa harus mengalahkan Mbah Sugeng agar dia tidak bisa 

melangkah lebih jauh lagi. 

Di stage ini background yang digunakan adalah Stasiun Kota Malang. 

Musuh yang dihadapi player masih dalam tingkat kesulitan yang mudah. Di 

stage awal ini player ditunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengalahkan 

musuh.  
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Gambar 3.22 Background Stage 1 

 

B. Stage 2 

Pada stage ini Mbah Sugeng bertemu dengan roh jahat yang kedua. Musuh 

sudah mengetahui apa maksud Mbah Sugeng datang ke wilayahnya. Karena 

musuh sudah mengetahui maksud kedatangan dari Mbah Sugeng, maka Mbah 

Sugeng tanpa basa-basi langsung meminta roh jahat tersebut untuk 

mengembalikan topeng yang dia curi. Namun roh jahat tersebut menolak 

permintaanya dan pertarungan pun tak terelakkan. 

Di stage ini background yang digunakan adalah Stadion Gajayana. 

 

Gambar 3.23 Background Stage 2 
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C. Stage 3 

Pada stage 3 Mbah Sugeng menuju ke tempat dimana roh jahat selanjutnya 

berada. Dia mencari-carinya tetapi tidak menemukannya. Lalu ketika Mbah 

Sugeng sedang berjalan mencari-cari roh jahat, tiba-tiba ada sesuatu jatuh dari 

atas berada tepat di depan Mbah Sugeng. Mbah sugeng pun terkejut dan 

ternyata yang jatuh dari atas itu roh jahat. Lalu roh jahat tersebut melayang 

keatas dan berteriak dengan keras. Mbah Sugeng menyuruhnya untuk tidak 

berteriak dengan keras. Tetapi dia tetap berteriak seakan-akan dia tidak 

mengerti apa yang dikatakan Mbah Sugeng. Karena Mbah Sugeng 

menyimpulkan bahwa roh jahat tersebut tidak mengerti bahasanya, maka untuk 

merebut kembali topeng itu Mbah Sugeng harus mengalahkannya terlebih 

dahulu. 

Di stage ini background yang digunakan adalah Museum Brawijaya. 

 

Gambar 3.24 Background Stage 3 

 

D. Stage 4 

Pada stage 4 Mbah Sugeng menuju tempat terakhir tempat roh jahat 

terkuat berada. Tetapi anehnya Mbah Sugeng ketika sampai disana tidak 

merasakan kehadirannya. Lalu Mbah Sugeng mencoba mencari sambil jalan. 

Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan Mbah Sugeng terhenti sejenak. Mbah Sugeng 

kaget dan melihat-lihat sekelilingnya. Lalu tiba-tiba serangan dari atas muncul 
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mendadak dan Mbah Sugeng pun kaget. Roh jahat pun menemui Mbah Sugeng 

dan menyambutnya dengan sambutan yang ramah. Tetapi Mbah Sugeng bisa 

merasakan dibalik sambutannya yang ramah itu dia merasa roh jahat ini 

memiliki aura jahat yang kuat dan sangat berbahaya. Karena Mbah Sugeng 

sadar akan bahaya ini, Mbah Sugeng mencoba untuk benegosiasi dengannya. 

Tetapi tanpa diduga roh jahat tersebut malah menanyai Mbah Sugeng mengapa 

dia sangat terobsesi dengan topeng-topeng tersebut dan mencoba merekrut 

Mbah Sugeng agar bergabung dengannya. Dan tentu saja Mbah Sugeng 

menolak tawarannya tersebut. Lalu roh jahat tersebut kecewa dan pertarungan 

pun tak terelakkan. 

Di stage ini background yang digunakan adalah Coban. 

 

Gambar 3.25 Background Stage 4 

 

3.2.2.8 Gameplay 

Tabel 3.1 Gameplay dari The Game of Topeng Malangan 

No Gambar Keterangan 
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1 
 

Musuh memiliki bagian-bagian dimana 

senjata muncul untuk menyerang 

pemain. Pada game ini bagian badan 

musuh yang merupakan tempat senjata 

diluncurkan terdapat pada kedua mata, 

dahi dan mulut. Pemain harus 

menghindari setiap serangan musuh 

dengan menekan tombol panah di panel 

bawah. Tombol panah kiri dan kanan di 

panel bawah berfungsi untuk berpindah 

tempat secara horizontal. 

2 
 

Selain harus menghindar dari serangan 

musuh, pemain juga memiliki tugas 

untuk mengumpulkan huruf-huruf yang 

berjatuhan. Huruf-huruf ini harus 

disusun sesuai dengan nama musuh. 

3 
 

Huruf yang berhasil ditangkap pemain 

dan sesuai urutan akan tampil di panel 

bawah. Dan fever bar yang ditunjukkan 

di panan bagian kanan akan terisi seiring 

dengan banyaknya huruf yang berhasil 

disusun. Tetapi jika pemain menangkap 

huruf yang tidak sesuai urutan, maka 

huruf yang sudah terkumpul sebelumnya 

akan menghilang dan fever bar menjadi 

kosong seperti semula. 
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4 
 

Ketika pemain berhasil mengumpulkan 

semua huruf hingga membentuk nama 

musuh di level yang sedang dimainkan, 

fever mode akan diaktifkan. Tanda 

bahwa fever mode telah diaktifkan 

adalah ikon di bagian kanan yang 

berubah menjadi merah. 

5 
 

Saat fever mode diaktifkan, pemain bisa 

menyerang musuh tersebut dengan 

menekan layar smartphone untuk 

mengeluarkan serangan. Semakin 

banyak pemain menekan layar, semakin 

banyak pula serangan yang dikeluarkan. 

 

A. Game Controller 

Pemain dapat menggunakan virtual button untuk memindahkan karakter ke 

kiri dan ke kanan. Untuk menyerangnya, pemain dapat menggunakan 

touchscreen. 

 

B. Game Mechanic 

Game The Game of Topeng Malangan adalah game role playing dimana 

pemain berperan sebagai Mbah Sugeng. Tingkat kesulitan musuh meningkat 

secara bertahap sehingga akan terus menantang pemain untuk mengalahkan 

musuh selanjutnya. 

a. Kondisi Menang 

Pemain menang apabila musuh sudah tidak memiliki sisa health point. 
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b. Kondisi Kalah 

Pemain kalah apabila pemain sudah tidak memiliki health point yang 

tersisa. 

c. Tingkat Kesulitan 

Pada game The Game of Topeng Malangan, tiap levelnya memiliki musuh 

yang tingkat kesulitannya meningkat setiap level. Peningkatan tingkat 

kesulitan diterapkan di jumlah serangan yang ditembakkan dan pola serangan 

musuh. Semakin pemain berhasil membuka level selanjutnya, jumlah 

serangan semakin meningkat dan pola serangan musuh akan semakin sulit. 

 

3.2.3 Production 

Tahap  Production  atau produksi merupakan tahap pembuatan game. Dalam 

kasus ini pembuatan atau implementasi source code menggunakan software game 

engine Unity 3D dan Visual Studio. Sedangkan untuk pembuatan gambar 

menggunakan Adobe Photoshop CS6.  

a. Penyusunan scene dan implementasi source code menggunakan game 

engine Unity 3D dan visual studio. 

 

Gambar 3.26 Implementasi source code 

 

b. Pembuatan latar belakang menu utama menggunakan Adobe Photoshop 

CS6. 
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Gambar 3.27 Pembuatan latar belakang menu utama 

 

3.2.4 Testing 

Tahap testing akan dilakukan jika tahap Production atau produksi selesai 

dilakukan, pengujian ini menggunakan black box testing. Metode black box ini  

merupakan pengujian program berdasarkan fungsi dari program. Tujuan dari  

metode black box testing ini adalah untuk menemukan kesalahan fungsi pada 

program. Pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 

lunak. Untuk hasil pengujian black box dapat dilihat pada bab selanjutnya. 

 

3.2.5 Beta 

Setelah melalui tahap testing oleh internal tester, maka selanjutnya adalah 

pengujian oleh external tester. Pengujian Beta dilakukan menggunakan metode 

playtesting dengan acuan pertanyaannya berdasarkan gameflow test. Responden 

dipersilahkan untuk bermain game terlebih dahulu. Setelah itu peneliti 

membagikan kuesioner kepada responden. Untuk menguji efektifitas game 

tersebut peneliti menanyai responden mengenai topeng yang terdapat pada game 

itu dengan cara menunjukkan gambar topeng yang dicetak peneliti. Hasil pada 

pengujian playtesting dan gameflow test dapat dilihat pada bab selanjutnya. 

 

Gambar 3.29 Pembuatan Menu Utama 
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3.2.6 Release 

Setelah aplikasi game ini selesai di uji, maka tahap berikutnya  adalah  release 

game. Pada tahap Release, aplikasi game akan di-publish ke toko aplikasi atau 

game seperti itch.io dengan format .apk, sehingga aplikasi ini bisa didapatkan 

secara bebas di toko aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


