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BAB IV 

PERANCANGAN SISTEM 

 

4.1 Flowchart 

Di bawah ini adalah flowchart yang menunjukkan alur proses dari 

game Rupiahku. 

 

Gambar 4.1 Flowchart game rupiahku 
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 Game dimulai dari menjalankan tahap launch game lalu melakukan 

start game saat memulai game. Tahap selanjutnya adalah menebak uang.Jika 

salah, maka user akan mendapat pesan play again atau exit jika benar.  

Berikutnya dilanjutkan denganpermainantebak pahlawan. Jika salah 

dapat, user akan mendapat pesan  play againatau pilihan exit jika benar. 

Setelah itu dilanjutkan ke permainan tebak gambar, jika kalah dapat play 

again atau exit dan jika benar. Jika dapat memenangkan semua permainan, 

maka permainan selesai.  

4.2 Desain Antarmuka 

 A.  Desain Awal 

 

Gambar 4.2.1 Desain awal 

Menu utama dari game rupiahku. Terdiri dari menu 

start untuk memulai game dan exit untuk keluar game. 

  



11 
 

B. Tebak Bagian Uang 

  

Gambar 4.2.2 Tebak bagian uang 

Desain dari metode game yaitu menebak bagian – 

bagian dari mata uang. Terdapat pertanyaan di bagian atas dan 

gambar dari uang yang akan di tebak bagiannya. 

 C. Pilihan Ganda 

 

Gambar 4.2.3 Pilihan ganda 

Desain dari metode game yaitu pilihan ganda. 

Terdapat pertanyaan di bagian atas dan pilihan ganda dari A, 

B , C , dan D. dan gamer harus memilih jawaban dari salah 

satu pilihan tersebut dengan cara mengclick pilihan jawaban. 
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 D. Penjelasan Pilihan Ganda 

 

Gambar 4.2.4 Penjelasan Pilihan Ganda 

Desain di atas adalah penjelasan yang keluar saat kita 

selesai menjawab pertanyaan. Penjelasan yang keluar 

menjelaskan tentang pertanyaan tersebut. 

 E. Tampilan Kalah 

 

Gambar 4.2.5 Kalah 

Desain tersebut adalah tampilan ketika kita salah 

menjawab pertanyaan dan kalah. Terdapat dua menu yaitu 

play again untuk memainkan ulang dan exit untuk keluar 

game. 
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 F. Tampilan Menang 

 

Gambar 4.2.6 Menang 

Desain tersebut adalah tampilan ketika kita menang 

setelah menyelesaikan semua pertanyaan dengan benar. 

Terdapat dua menu yaitu play again untuk memainkan ulang 

dan exit untuk keluar game. 

 


