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BAB III    

ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai analisa dan desain dari game 

yang dibuat, serta aspek enterpreneurship yang terkandung dalam Tugas Akhir ini. 

3.1  Analisis Kebutuhan Game 

 Sebelum memulai desain game, penulis terlebih dahulu melakukan 

perbandingan terhadap game dengan genre puzzle dan game edukasi bahasa 

Inggris. 

3.1.1 Penentuan Tipe Game 

  Dalam menentukan tipe permainan yang akan 

dikembangkan, penulis melakukan wawancara dengan guru bahasa 

Inggris dan mendapatkan hasil bahwa salah satu bentuk permainan 

yang dapat digunakan untuk belajar grammar bahasa Inggris adalah 

dengan menggunakan metode merangkai kata. Penulis juga 

melakukan observasi aplikasi edukasi grammar bahasa Inggris yang 

ada di PlayStore yang menggunakan mekanisme soal seperti quiz 

dan fill in the blank. Pada urutan sepuluh teratas dari aplikasi yang 

ada di PlayStore, 80% menggunakan mekanisme quiz dan fill in the 

blank. Oleh karena itu penulis menentukan tipe permainan yang 

akan dikembangkan adalah permainan puzzle merangkai kata karena 

quiz dan fill in the blank juga merupakan katagori puzzle dan 

merangkai kata juga sesuai dengan hasil wawancara dengan guru 

pengajar bahasa Inggis yang menjadi narasumber. 
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3.1.2 Penentuan Game 

  Terdapat lima game yang diperbandingan oleh penulis yang 

terbagi menjadi 3 game edukasi bahasa Inggris dan 3 game genre 

puzzle. Game edukasi yang dipilih adalah Learn 16 English Tenses, 

Grammar Test dan Learn English Sentence Master. Game puzzle 

yang dipilih adalah Angry Bird Blast, Word Search dan Find The 

Difference Room. Game – game ini dipilih berdasarkan tingginya 

jumlah unduhan dari masing – masing subgenre yang ada. 

1. Learn 16 English Tenses 

Learn 16 English Tenses adalah game quiz edukasi bahasa 

Inggris yang dikembangkan oleh Vaca Games dengan jumlah 

unduhan sebanyak 50.000 unduhan. 

2. Grammar Test 

Grammar Test adalah game quiz edukasi bahasa Inggris yang 

dikembangkan oleh Truat’ss dengan jumlah unduhan sebanyak 

100.000 unduhan. 

3. Learn English Sentence Master 

Learn English Sentence Master adalah game puzzle edukasi 

bahasa Inggris yang dikembangkan oleh MasterKey Games 

dengan jumlah unduhan sebanyak 100.000 unduhan. 
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4. Angry Bird Blast 

Angry Bird Blast adalah game puzzle yang dikembangkan oleh 

Rovio Entertainment Corporation dengan jumlah unduhan 

sebanyak 10.000.000 unduhan. 

5. Word Search 

Word Search adalah game puzzle yang dikembangkan oleh 

Worldloco dengan jumlah unduhan sebanyak 5.000.000 

unduhan.  

6. Find The Difference Room 

Find The Difference Room adalah game puzzle yang 

dikembangkan oleh Midva Games dengan jumlah unduhan 

sebanyak 5.000.000 unduhan. 

3.1.3 Faktor Perbandingan 

  Bagian ini menjelaskan faktor – faktor yang diperbandingan 

dari setiap game yaitu genre, game mechanic, level desain dan 

aturan permainan. 

1. Genre 

Faktor yang diperbandingan pada bagian ini adalah genre yang 

dimiliki dari setiap game. 

2. Game Mechanic 

Faktor yang diperbandingan pada bagian ini adalah bagaimana 

cara memainkan permainan dari setiap game. 
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3. Level Desain 

Faktor yang diperbandingan pada bagian ini adalah bagaimana 

rancangan level dari setiap game. 

4. Aturan Permainan 

Faktor yang diperbandingan pada bagian ini adalah seperti apa 

aturan yang ada dalam setiap game. 

3.1.4 Hasil Perbandingan 

  Bagian ini menjelaskan hasil dari perbandingan yang telah 

dilakukan. Hasil perbandingan terdiri dari genre, game mechanic, 

level desain dan aturan permainan. 

1. Genre 

Dari hasil perbandingan Tabel 3.1, game edukasi grammar 

bahasa Inggris mayoritas bergenre quiz sedangkan game – game 

lain yang diperbandingan memiliki genre puzzle. 

Tabel 3.1 Hasil Perbandingan Genre 

 Genre 

Learn 16 English Tenses Quiz 

Grammar Test Quiz 

English Sentence Master Puzzle 

Angry Bird Blast Puzzle 

Word Search Puzzle 

Find The Difference Room Puzzle 
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2. Game Mechanic 

Dari hasil perbandingan Tabel 3.2, setiap game memiliki 

cara bermain yang berbeda – beda namun memiliki hal yang 

sama agar dapat diselesaikan pemain. Pada game edukasi Learn 

16 English Tenses, Grammar Master dan Senstence Master, 

pemain harus melengkapi kalimat yang ada baik itu dengan 

pilihan ganda atau dengan merangkai dari potongan kata yang 

ada. Pada game puzzle Angry Bird Blast, Word Search dan Find 

The Difference Room, pemain harus mencari perbedaan dari 

masing – masing puzzle yang ada untuk menemukan jawaban 

dari masing – masing puzzle dan menyelesaikan permainan 

walau cara untuk memainkan permainannya berbeda – beda. 

   Tabel 3.2 Hasil Perbandingan Game Mechanic 

 Game Mechanic 

Learn 16 English Tenses - Pengguna memilih 

tenses 

- Memilih jawaban dari 

pilihan ganda yang 

ada 

Grammar Test - Pengguna memilih 

tingkat kesulitan soal 
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- Memilih jawaban dari 

pilihan ganda yang 

ada 

English Sentence Master - Memilih bermain 

sendiri atau 

multiplayer 

- Drag n drop potongan 

kata agar tersusun 

menjadi kata 

Angry Bird Blast - Memilih level 

permainan 

- Tap balon yang 

memiliki pola tertentu 

Word Search - Memilih kategori kata 

- Mencari kata yang 

ada dalam puzzle 

dengan cara drag 

huruf yang ada 

Find The Difference Room - Memilih level 

permainan 

- Mencari beda dari dua 

gambar yang ada 
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dengan cara tap pada 

bagian yang berbeda 

 

3. Level Desain 

Dari hasil perbandingan Tabel 3.3, sebagian besar game 

memiliki level desain progressive dimana pemain dapat 

melanjutkan dari level yang telah diselesaikan untuk mencoba 

level yang lebih tinggi. 

   Tabel 3.3 Hasil Perbandingan Level Desain 

 Level Desain 

Learn 16 English Tenses - Tidak ada level dalam 

permainan ini 

Grammar Test - Terbagi 2 level 

beginner dan expert 

English Sentence Master - Terbagi 4 level 

beginner, competent, 

professional dan 

expert 

Angry Bird Blast - Terbagi dalam banyak 

level yang dibuka 

setelah menyelesaikan 

level sebelumnya 
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Word Search - Terbagi dalam banyak 

level, dapat 

dimainkan tanpa 

menyelesaikan level 

sebelumnya 

Find The Difference Room - Terbagi dalam banyak 

level yang dibuka 

setelah menyelesaikan 

level sebelumnya 

 

4. Aturan Permainan 

Dari hasil perbandingan Tabel 3.4, semua permainan yang 

diperbandingan mempunyai aturan permainan yang serupa 

dimana ada kondisi dimana pemain dinyatakan menang. 

Walaupun permainan seperti Word Search dan Find The 

Difference Room tidak memiliki kondisi dimana pemain 

dinyatakan kalah, kedua permainan ini tetap memiliki kondisi 

menang yang mirip dengan permainan lain yang diperbandingan. 

Tabel 3.4 Hasil Perbandingan Aturan Permainan 

 Aturan Permainan 

Learn 16 English Tenses - Setiap jawaban benar 

dapat 10 point 
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- Kondisi menang bila 

semua pertanyaan 

telah terjawab 

Grammar Test - Setiap jawaban benar 

dapat 10 point 

- Ada batas waktu pada 

beberapa level 

- Kondisi menang bila 

semua pertanyaan 

telah terjawab 

English Sentence Master - Setiap jawaban salah 

akan diakumulasikan 

terhadap score yang 

diperoleh 

- Kondisi menang bila 

kalimat telah berhasil 

tersusun sempurna 

Angry Bird Blast - Ada batas balon yang 

dapat dipilih 

- Jika batas balon habis 

dan tantangan belum 

selesai maka pemain 

kalah 
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- Pemain dinyatakan 

menang bila berhasil 

memenuhi kumlah 

balon tertentu yang 

dinyatakan sebagai 

kondisi menang pada 

awal permainan 

Word Search - Tidak ada kondisi 

kalah 

- Score diambil dari 

lama pemain 

menyelesaikan 

permainan 

- Kondisi menang bila 

semua kata telah 

ditemukan 

Find The Difference Room - Pemain harus 

menemukan semua 

perbedaan yang ada 

untuk menang 

- Tidak ada kondisi 

kalah 
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3.1.5 Analisa Hasil Perbandingan 

  Bagian ini menjelaskan komponen – komponen yang dipilih 

penulis dari hasil perbandingan yang telah dilakukan. Komponen ini 

terdiri dari genre, game mechanic, level desain dan aturan 

permainan. 

1. Genre 

Dari hasil perbandingan, penulis memilih untuk membuat game 

bergenre puzzle. 

2. Game Mechanic 

Game mechanic yang dipilih penulis dalam pembuatan game ini 

adalah drag n drop puzzle kata – kata dengan latar belakang 

cerita yang disediakan pada masing – masing level. 

3. Level Desain 

Level desain yang dipilih penulis dalam pembuatan game ini 

adalah progresif dimana pemain akan menyelesaikan suatu level 

terlebih dahulu sebelum dapat membuka level selanjutnya. 

4. Aturan Permainan 

Aturan permainan yang dipilih penulis dalam permainan ini 

adalah setiap pemain memilih potongan kata yang salah maka 

jumlah score yang dikumpulkan pemain akan berkurang dengan 

batas score paling rendah yaitu 0. Permainan juga akan memiliki 

aturan menang atau kalah menggunakan batas waktu yang ada 

dalam masing – masing permainan. 
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3.2  Desain Game 

 Desain game yang dibuat pada subbab ini menggunakan struktur 

yang sama dengan teori “Basic Elements Of Game Design” yang disebutkan 

pada subbab 2.3. 

3.2.1 Goals 

  Tujuan yang pemain harus lakukan dalam permainan ini 

adalah menyusun potongan kata yang ada untuk membentuk kalimat 

yang benar. Kalimat – kalimat ini merepresentasikan cerita – cerita 

tertentu yang muncul setelah semua potongan kata telah tersusun. 

3.2.2 Mechanic 

  Cara permainan ini dimainkan adalah dengan melakukan 

drag n drop terhadap potongan kata yang ada pada bagian bawah 

layar yaitu zona pertanyaan ke bagian atas layar yaitu zona jawaban 

untuk membentuk kalimat yang benar. Setelah semua kalimat telah 

tersusun maka mekanisme perhitungan score akan berjalan dan 

score yang pemain dapatkan akan ditampilkan. 

3.2.3 Rules 

  Dalam permainan ini terdapat dua zona permainan. Zona 

permainan ini adalah zona pertanyaan dan zona jawaban. Zona 

pertanyaan adalah zona dimana potongan kalimat acak yang muncul 

diawal permainan. Zona jawaban adalah zona dimana potongan 

kalimat diletakan saat melakukan drag kata dari zona pertanyaan. 

Pada awal permainan, score awal permainan adalah sebesar 0 yang 
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akan bertambah atau berkurang seiring berjalannya permainan. 

Setiap kata yang di drag ke zona jawaban dan benar maka score akan 

bertambah sebesar 100 point. Sebaliknya bila kata yang di drag salah 

maka score akan berkurang sebesar 100 point. Jika score pemain 0 

dan pemain melakukan kesalahan drag kata maka score tidak akan 

dikurangi. Saat pemain mencoba untuk merangkai kata, akan ada 

batas waktu sebagai penentu pemain berhasil atau tidak untuk masuk 

ke kalimat berikutnya. Jika pemain berhasil untuk merangkai kata 

yang ada pada zona pertanyaan maka kalimat berikutnya akan 

muncul dan permainan dilanjutkan. Batas waktu untuk setiap 

kalimat untuk disusun pemain juga akan kembali seperti semula 

dengan pengecualian pada mode endless dimana waktu saat ini akan 

bertambah sebanyak 5 detik jika pemain berhasil menyelesaikan satu 

kalimat dengan benar. Jika batas waktu pemain merangkai kata habis 

maka pemain dinyatakan gagal dalam level yang dimainkan. Setelah 

pemain berhasil untuk menyusun seluruh kalimat yang ada pada 

level yang dimainkan maka pemain dinyatakan berhasil 

menyelesaikan level tersebut dan akan ditampilkan score total yang 

pemain dapatkan. 

3.2.4 Components 

  Permainan ini mengadaptasikan cerita anak – anak yang 

merupakan best seller of all time seperti “The Tale Of Peter Rabbit”. 

The Tale Of Petter Rabbit adalah salah satu buku cerita anak – anak 
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yang telah terjual melebihi 9,3 juta copies (Discombe, 2016). Cerita 

ini juga merupakan salah satu elemen pendukung game edukasi yang 

menarik bagi anak – anak. Dalam permainan ini, cerita “The Tale Of 

Peter Rabbit” akan dipecah menjadi beberapa potongan cerita yang 

masing – masing potongan akan berada pada level yang ada dalam 

permainan. Mulai dari level 1 dimana cerita dimulai dari perkenal 

tokoh yang ada dalam cerita hinggal level 10 dimana cerita 

membahas bagaimana cerita “The Tale Of Peter Rabbit” berakhir. 

Soal yang ada dalam permainan ini didapat dari internet dan 

merupakan adaptasi dari cerita yang digunakan permainan. Contoh 

soalnya seperti “Once upon a time there were four little rabbits”. 

Kalimat tersebut nantinya akan disusun pemain menjadi kalimat 

yang benar seperti contoh diatas setelah permainan mengacak 

kalimat tersebut. Soal yang ada dalam permainan ini juga akan 

dibagi – bagi berdasarkan tenses yang ada dan dipisah dalam 

berbagai level yang ada seperti pada level 1 soal menggunakan tense 

yaitu simple present maka semua kalimat yang ada dalam soal akan 

menggunakan simple present lalu level 2 soal menggunakan simple 

past maka semua soal pada level tersebut akan menggunakan simple 

past. Hingga pada level tertentu dimana soal akan menggunakan 

semua tenses yang ada maka soal – soal juga akan menggunakan 

tenses yang berbagai macam. Perubahan tenses ini masuk sebagai 

adaptasi dalam elemen pendukung game edukasi. 
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Cara pembuatan soal dalam permainan adalah dengan 

merubah kalimat yang ada pada cerita “The Tale Of Peter Rabbit” 

yang telah terbagi – bagi dalam potongan yang telah disesuaikan per 

level permainan. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan tense 

untuk menyesuaikan dengan tense yang ada pada level permainan.  

Contohnya pada level 1 simple present maka kalimatnya 

adalah “The story begins with a rabbit.”. Lalu pada level 2 simple 

past maka kalimatnya adalah “One day his mother went away.”. 

Keseluruhan soal dilampirkan pada lampiran A. 

3.2.5 Space 

  UI pada permainan ini khususnya pada saat pemain bermain 

kurang lebih seperti Gambar 3.1 dibawah. Layar permainan terbagi 

menjadi 2 bagian yaitu bagian atas yang merupakan tempat jawaban 

berada sedangkan pada bagian bawah adalah tempat dimana 

jawaban yang masih tersusun acak berada. 

   

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Tampilan Mockup Gameplay 

Untuk tampilan level pada mode story, permainan akan 

menggunakan illustrasi yang tersedia pada buku cerita “The Tale Of 
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Peter Rabbit”. Illustrasi yang dimaksud kurang lebih seperti gambar 

3.2 – 3.11 dibawah. Illustrasi – illustrasi akan digunakan sebagai 

latar dari tampilan permainan pada mode story sesuai dengan cerita 

yang terkandung pada soal dari level tertentu. 

 

Gambar 3. 2 Illustrasi 1 

 
Gambar 3. 3 Illustrasi 2 

 
Gambar 3. 4 Illustrasi 3 
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Gambar 3. 5 Illustrasi 4 

 
Gambar 3. 6 Illustrasi 5 

 
Gambar 3. 7 Illustrasi 6 

 
Gambar 3. 8 Illustrasi 7 



 

31 
 

 
Gambar 3. 9 Illustrasi 8 

 
Gambar 3. 10 Illustrasi 9 

 
Gambar 3. 11 Illustrasi 10 

3.3  Desain Arsitektur 

Desain arsitektur pemainan ini sangat sederhana dimana hanya 

terdapat aplikasi dan database. Aplikasi adalah permainannya sendiri dan 

database adalah tempat dimana soal – soal yang ada dalam permainan 
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ditampung. Databasenya sendiri merupakan database lokal yang 

menggunakan text file sebagai media penyimpanan datanya seperti pada 

Gambar 3.12 dibawah. 

 

Gambar 3. 12 Desain Arsitektur  

3.4  Aspek Entrepreneurship 

3.3.1 Opportunity Creation 

Melihat dari latar belakang pembuatan game edukasi ini, dapat 

dilihat bahwa banyak orang yang bisa berbahasa Inggris namun 

masih kurang mengerti grammar yang ada dalam bahasa Inggris. 

Game edukasi grammar ini dapat digunakan sebagai media untuk 

meningkatkan pemahaman grammar pada masa mereka mulai 

belajar grammar bahasa Inggris. 

3.3.2 Market Sensitivity 

Target market dari game edukasi ini adalah populasi umur 

diantara 10 – 12 tahun yang sedang menjalani tingkat pendidikan SD 

kelas 4 hingga 6. Range umur dan pendidikan tersebut dipilih karena 

pada kisaran tersebut pada umumnya anak – anak mulai untuk 

diajarkan grammar bahasa Inggris. 
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3.3.3 Creativity and Innovation 

Berbeda dengan game edukasi grammar lain, game “Peter 

Rabbit Grammar Course” ini dibuat dengan mekanisme gameplay 

yang berbeda dengan menggunakan mekanisme gerakan drag n 

drop. Tidak menggunakan tipe permainan quiz yang anak – anak 

sering kali temukan saat mereka belajar menggunakan metode 

konvensional namun menggunakan tipe permainan puzzle 

merangkai kata. 

3.3.4 Business Model Canvas 

 

Gambar 3. 13 BMC  

3.3.4.1  Value Proposition 

Value yang ditawarkan dalam permainan ini adalah sebagai 

media pembelajaran grammar bahasa Inggris yang menarik 

bagi anak – anak. Permainan ini juga menawarkan jenis 
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permainan yang berbeda dari permainan edukasi grammar 

bahasa Inggris yang pada umumnya dengan tidak 

menggunakan tipe permainan quiz melainkan puzzle. 

3.3.4.2  Customer Segments 

Target pengguna dari permainan ini adalah anak – anak SD 

kelas 4 – 6. Anak SD kelas 4 – 6 menjadi target pengguna 

karena SD kelas 4 – 6 merupakan kelas dimana anak – anak 

diajarkan grammar bahasa Inggris. 

3.3.4.3  Customer Relationships 

Cara perusahaan dan pengguna untuk berkomunikasi 

adalah dengan menggunakan fitur comment pada Google 

PlayStore dan pengguna dapat menghubungi melalui email 

yang tertera pada halaman PlayStore permainan. 

3.3.4.4  Channels 

Cara pemasaran permainan ini adalah dengan 

menggunakan toko aplikasi bawaan Android yaitu Google 

PlayStore. 

3.3.4.5  Key Activities 

Aktivitas utama yang dilakukan adalah pembuatan 

permainan dan pengembangan permainan. 

3.3.4.6  Key Resources 

Sumber daya utama dalam pembuatan permainan ini adalah 

programmer dan hardware. 
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3.3.4.7  Key Partner 

Partner utama perusahaan adalah Google PlayStore sebagai 

media memasarkan produk yaitu permainan yang 

dikembangkan. 

3.3.4.8  Cost Structure 

Biaya utama yang dibutuhkan dalam pembuatan permainan 

ini adalah biaya operasional dan biaya akun google 

developer. 

3.3.4.9  Revenue Streams 

Keuntungan yang dihasilkan oleh permainan ini akan 

berasal dari penjualan permainan ini di PlayStore. 

  


