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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

 

Game Adventure ini diperuntukkan untuk anak-anak, muda 

atau tua. Karena seiring berkembangnya jaman bukan hanya 

anak-anak yang gemar bermain game tetapi yang muda dan 

dewasa juga gemar bermain game. 

 

3.1 Flow Chart 

Flowchart adalah suatu bagan dengan symbol-simbol 

tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan 

hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya 

dalam sebuah program. 

 

- Game ini ada 3 menu yaitu, Play, Help, dan Exit.  

- Play = Masuk ke menu pilihan selanjutnya memilih level 

mana yang dipilih 

- Help = Peraturan dan cara main game tertulis di menu 

help 

- Exit = Untuk keluar dari game 
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Gambar 3.1 Flow Chart 
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3.2 Lembar Kerja Tampilan (LKT) 

 

Sebelum membuat game adventure dengan software 

aplikasi Game Maker harus menentukan perancangan antar muka 

dahulu yang berguna untuk mendesaign bagaimana game edukasi 

nanti dibuat. Berikut ini desaign perancangan lembar kerja 

tampilan Game Adventure Treasure Of Mouse digambarkan 

seperti ini : 

 

3.2.1   Menu Utama 

Menu utama merupakan menu tampilan awal, dimana 

user diarahkan untuk memilih pilihan yang tersedia sebelum 

memulai game. 

 

Field 1 Field 2 Field 3

 

Gambar 3.2 Rancangan Menu Utama 
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Keterangan : 

Field 1 = Play 

Field 2 = Help 

Field 3 = Exit 

 

Dalam menu awal ini user diarahkan untuk memilih 

klik pada 3 button yang tersedia.  Ketiga button tersebut 

adalah button Play , button Help, button Exit.  Apabila diklik 

pada button field 1 berarti memilih untuk memulai game, 

maka akan masuk ke room selanjutnya untuk memulai 

permainan.  Memilih meng-klik button field 2 berarti 

memilih masuk ke room help (bantuan), dalam room bantuan 

user akan diberi petunjuk sebelum memulai permainan game 

edukasi ini.  Selain petunjuk dalam room bantuan ini juga 

memberitahu aturan dan cara-cara dalam memainkan game 

edukasi ini.  Sedangkan apabila memilih meng-klik button 

field 3 berarti memilih untuk keluar dari menu utama, itu 

berarti tidak melanjutkan ke permainan dan memilih keluar. 

 

3.2.2   Alur Proses Game Adventure 

 

Dalam alur proses jalannya game adventure ini 

digunakan untuk merancang bagaimana saja program dan 
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script game berfungsi sesuai dengan  diinginkan. Berikut 

merupakan alur proses game adventure treasure of mouse. 

 

Function left_move

aktor

Function right_move

Function up_move

Function up_move

Collision_musuh

Set lives to lives - 1

Jump to start position

Collision_items

Set score relative to 10

Collision_musuh

 

 

Gambar 3.3 Alur Game 
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Item 1

Destroy the instances

Item 2

Collision_musuh

Starts moving in a 
direction

Item pintu

Go to room

Item musuh

Collision _wall

Bounce against solid 
objects

lives

Set lives

No more lives

 

 

Gambar 3.4 Alur Game 
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Keterangan : 

 

1. Dikelompokkan menjadi 6 Object , yaitu : 

- Aktor , dalam game adventure  ini mengangkat tokoh 

kartun yang disukai anak-anak yaitu kartun mickey mouse 

- Item 1, yang meliputi keju dan harta karun  

- Item 2, yang meliputi tembok, pintu dan rintangan. 

- Item Pintu, yang berfungsi untuk masuk ke room 

selanjutnya. 

- Item musuh, dalam game edukasi ini item musuhnya adalah 

laba-laba. 

- Item Live, mengatur berapa kali aktor akan kehilangan 

nyawa dan apabila sudah habis maka game akan selesai. 

 

2. Setiap Object memiliki program dan script. 

- Script progam 1 , mengatur aktor dapat berfungsi gerak 

kemana saja.  

- Script progam 2, mengatur fungsi apa saja saat aktor 

bertabrakan dengan musuk dan dampak dari proses 

tabrakkan tersebut akan mengurangi 1 nyawa.  Apabila 

nyawa berkurang maka aktor akan kembali ke tempat awal.  

Selain bertabrakkan dengan musuh juga mengatur saat 

bertabrakkan dengan item angka dan huruf . 

- Script progam 3, mengatur fungsi score. 
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- Script progam 4, mengatur dampak saat aktor bertabrakan 

dengan item angka dan huruf 

- Script progam 5, mengatur fungsi saat musuh bertabrakkan 

dengan dinding dan rintangan. 

- Script program 6, mengatur fungsi dinding dan rintangan 

agar diam pada posisinya. 

- Script progam 7, mengatur fungsi pintu saat tabrakkan 

dengan aktor, maka akan masuk ke room selanjutnya. 

- Script progam 8, mengatur fungsi musuh saat tabrakkan 

dengan dinding. 

- Script progam 9, mengatur fungsi musuh saat tabrakkan 

dengan dinding maka akan terpantul. 

- Script progam 10, mengatur fungsi nyawa dan saat nyawa 

sudah habis. 

 


